Verksamhetsplan 2020
Studiefrämjandet Stockholms län

Utgångspunkter, vision, verksamhetsidé och strategi
Studiefrämjandet bedriver partipolitiskt och religiöst obunden folkbildningsverksamhet med särskild
inriktning på natur, djur, miljö och kultur. Idéprogrammet och förbundets strategiska mål från år
2016 är utgångspunkter för Studiefrämjandets verksamhetsplanering centralt, regionalt och lokalt.
Studiefrämjandets vision och verksamhetsidé är följande:

Vision

Verksamhetsidé

”Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft
för människornas möjligheter – i ett samhälle
med respekt för naturens och kulturens
mångfald.”

”Med lyhördhet för människors behov och
erfarenheter erbjuder Studiefrämjandet
möjligheter till bildning, engagemang och
gemenskap främst inom natur-, djur-, miljöoch kulturområde

Studiefrämjandet Stockholms län
År 2020 blir ett omvälvande år med stora förändringar i organisationen till följd av en granskning som
pågick under vintern 2019/2020. Vi kommer under året arbeta intensivt med våra processer,
anordnarskapet, våra arbetssätt och att få en budget i balans långsiktigt. Hela året behöver vi
fokusera på att få tydliga roller, en god arbetsmiljö i den nya organisationen och se till att lösa
problem som uppstår i och med förändringen, för att sedan kunna fokusera framåt på framtidens
folkbildning.
Studiefrämjandet Stockholms län är en avdelning som verkar i länets alla 26 kommuner. Vi arbetar
med folkbildning i många nätverk med våra medlems- och samarbetsorganisationer, med
myndigheter och företag. Vi möter behoven i länets kommuner och utvecklar kontinuerligt
Studiefrämjandet till en stark och självklar samarbetspartner.
All vår verksamhet ska genomsyras av folkbildningens pedagogik, där deltagarna i en grupp aktivt
söker kunskap utifrån sina egna behov och önskemål.
Studiefrämjandet har utvecklat en bred och aktiv verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden. Vi
gör också tydliga satsningar för ungdomar och unga vuxna med goda resultat. Vi vill fortsätta
utveckla vår verksamhet i dessa områden och göra Studiefrämjandet känt så att fler får ta del av
folkbildningen.
Vi är stolta över vår kompetenta personalstyrka. De står bland annat för omvärldsbevakning,
kreativitet, kunnighet, kvalitet och lyhördhet. Vi har ändamålsenliga lokaler i flera av länets
kommuner, alltifrån replokaler till djurtillåtna lektionssalar.
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Vårt mål för år 2020 är att ha en högkvalitativ och bred folkbildningsverksamhet.
Vi ska rapportera verksamhet i samtliga 26 kommuner i länet, 15 av dessa ska ha mer än
2000 studietimmar och minst 100 unika deltagare.
Vi vill vara en viktig aktör på kulturarenan, genom kulturprogram i egen regi, publika
samarbeten med våra medlemsorganisationer och andra aktörer.
Lokaler är viktiga för att utveckla folkbildningen och möjliggör verksamhet av hög kvalitet. Vi
driver egna, såsom det centralt belägna Brygghuset med Bryggarsalen - vår egen viktiga
arena och vi tillhandahåller även verksamhetslokaler på flera håll i länet.
I cirkelverksamheten ska vi särskilt rikta oss till boende i utsatta områden i länets alla
kommuner, unga samt medlems- och samarbetsorganisationer.
I kursverksamheten ska vi ha en varierad och intresseväckande bredd inom våra områden
natur, djur, miljö och kultur. Vi ökar vår närvaro i sociala medier med en genomtänkt
och utåtriktad kommunikation. I samverkan med vår konstskola Basis erbjuder vi
konstkurser. Målet är att öka antalet kurser i hela länet med 10 %.
Vi arbetar för ökad jämställdhet inom musiken genom att alltid sträva efter att boka 50/50
till våra profilarrangemang, alltid boka kvinnliga ljudtekniker samt alltid boka kvinnliga ledare
till våra workshops. Replokalerna i Brygghuset ska endast erbjudas till grupper med minst
50% kvinnor. Vi ska även göra särskilda arrangemang och workshops riktade till kvinnor.
Vi arbetar för en ökad mångfald av människor som deltar, med avseende på kön, ålder,
etnicitet och utbildningsnivå.
Vi utvecklar naturguidning för personer med funktionsvariationer.
Verksamhet för asylsökande fortsätter under 2020 efter behov och möjlighet.
Vi ska utveckla Studiefrämjandets samhällsinsatser i samarbete med kommuner, föreningar
och andra aktörer utifrån behov vi möter.
Under 2020 satsar vi mycket på distansverksamheter och utvecklar vår pedagogik och
metodik samt utbildar såväl personal som ledare.

Kvalitetsmål
År 2020 blir anordnarskapets år för avdelningen. Efter en interngranskning under vintern 2019/2020
kommer en intensiv folkbildningsinsats till stånd för att stärka kvalitet och anordnarskap i vår
verksamhet, liksom att tydliggöra rutiner, riktlinjer och attestordning för utbetalning. En viktig
process under året är att tänka i termer kring kollektiva lärresurser så att våra medel kommer många
till nytta i form av utlåning.
Vi för en levande etikdiskussion om kvalitet och anordnarskap, internt, nationellt inom
Studiefrämjandet och gemensamt med andra studieförbund. Bland annat i Studiefrämjandets
nationella etikgrupp, Länsbildningsförbundets Etikgrupp, ”Lilla Fosam” (etniska föreningar) och
“Musik Fosam” (grupper där samtliga studieförbund finns representerade). Våra
verksamhetsutvecklare har en nära och kontinuerlig kontakt med grupper och föreningar. Vi
genomför både annonserade och oannonserade besök i verksamheten. Dessa besök dokumenteras.
Vi planerade att under året öka antalet ledare som genomgått ledarutveckling steg 1 (L1), motsvarar
det som kallas Steg G hos Folkbildningsrådet. I och med de restriktioner Covid-19 för med sig
försöker vi i dagsläget hitta sätt att ledarutbilda på distans. Vi utbildar så många vi kan under året
inom L1-L3.
Vi arbetar med uppföljning av deltagarnöjdhet via en utvärderingsenkät. Vi utvärderar årligen
kursverksamheten, ledarutbildningar, speciella satsningar samt studiecirklar. Av dem som svarar på
vår deltagarenkät ska 85 procent vara nöjda.
Våra medarbetare är delaktiga och känner väl till vår verksamhetsidé, strategi och våra mål.
Vi ska stärka vår roll som möjliggörare – där lyhördhet för våra deltagares behov är det viktigaste.
Med start 2020 utvecklar vi ett kvalitets- och administrationsteam i syfte att på ett mer systematiskt
sätt interngranska verksamheten och utveckla rutiner för att förebygga omfattande fel i
verksamheten

Fokusområden 2020
1.

Starkare demokrati

Studiefrämjandet ska, med en bred folkbildningsverksamhet, stärka och utveckla demokratin. Vi gör
det genom att möta människors behov av bildning och ökar därmed deras möjligheter till makt och
inflytande över sina egna liv och i samhället. Som en viktig aktör för att stärka civilsamhället, inspirerar vi till ideellt engagemang, så att fler aktiverar sig i föreningar, nätverk och grupper.
Inriktningsmål
•
•
•
•

•
•

2.

Studiefrämjandet stärker samarbetet och ökar verksamheten med medlemsorganisationerna.
Studiefrämjandet utvecklar rollen som nav och samlingspunkt för sociala och kulturella
rörelser i lokalsamhället och samarbetar med fler föreningar, nätverk och grupper.
Studiefrämjandet möjliggör, initierar och deltar i aktiviteter som främjar demokratiska
värden och bidrar till att ge fler människor möjlighet att utöva sitt inflytande i samhället.
Vi fortsätter att nå ut i länets utsatta områden via vårt nätverk med lokala föreningar och
genom vår flerspråkiga personal på plats. Verksamheten omfattar kultur, samhälle,
arbetsmarknad, demokrati- och föreningskunskap, integration och föräldrastöd.
Vi arbetar uppsökande för att nå människor med låg formell utbildning i socioekonomiskt
utsatta områden och erbjuder folkbildande aktiviteter för engagemang och delaktighet.
Som partipolitiskt- och religiöst obundet studieförbund skapar vi öppna mötesplatser och
samtal kring demokratifrågor.

Ökat miljöansvar

Studiefrämjandet ska bidra till ökad kunskap, insikt och engagemang i miljö- och klimatfrågor – för
ett hållbart samhälle.
Inriktningsmål
•
•
•

•
•
•
•

Studiefrämjandet erbjuder folkbildande aktiviteter för en hållbar utveckling.
Studiefrämjandet erbjuder verksamhet som möter människors intresse för natur, djur, odling
och naturvård, med särskilt fokus på hållbarhet.
Vi fortsätter vårt arbete med att höja kunskapsnivån om de globala målen i Agenda 2030. Här
arbetar vi tillsammans med våra medlemsorganisationer för att nå boende i
ytterstadsområden.
Vår lokala miljöhandlingsplan är antagen och tillämpas i hela länet.
I Nacka utvecklar vi vår verksamhetslokal ”Torpet” som ett nav för verksamhet med fokus på
djur, natur och miljö i samarbete med våra medlemsorganisationer.
Under 2020 ska vi utveckla studiematerial om hållbarhet, odling och biologisk mångfald samt
en enkel hållbarhetsredovisning för föreningar.
Vi utvecklar våra distansverksamheter och lär oss bättre hantera distansmöten och konferenser.

3.

Ökad mångfald

Studiefrämjandet ska verka för minskade klyftor i samhället genom att erbjuda platser och sammanhang där olikheter kan mötas i dialog och där fler genom folkbildning kan erövra kunskap och växa
som individer.
Inriktningsmål
•
•
•
•

•
•

4.

Studiefrämjandet samarbetar med etniska föreningar – och genomför verksamhet som
stärker invandrades delaktighet i samhället.
Studiefrämjandet erbjuder aktiviteter som innefattar möten och dialog mellan människor
med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi fortsätter att arbeta med asylsökande utifrån förutsättningar och behov i länet.
Vi når nya grupper, bland annat i länets utsatta områden, via våra nätverk med lokala
föreningar och vår lokala personal. Genom verksamheter inom samhälle, arbetsmarknad,
demokrati, föreningskunskap, och föräldrastöd bidrar vi till samhällets utveckling, förnyelse
och hållbarhet.
Vi fortsätter att utveckla friluftslivsaktiviteter för personer med funktionsvariationer.
Vi stödjer alla föräldrar med vårt föräldrastödsmaterial Älskade Barn och genomför riktade
föreläsningar och studiecirklar för utrikesfödda föräldrar till barn med funktionsvariationer
inom vår verksamhet ”Älskade barn”. Vi utbildar också ledare för att hålla studiecirklar med
målet att stödja och stärka föräldrar till barn med funktionsvariationer.

Bättre folkhälsa

Studiefrämjandet ska bidra till bättre folkhälsa och livskvalitet så att fler utvecklar goda levnadsvanor
genom folkbildande aktiviteter. Vi vet genom deltagarundersökningar att medverkan i en studiecirkel
ofta leder till ökat självförtroende, bättre självkänsla, samt att man mår bättre och känner ökad
trivsel.
Inriktningsmål
Studiefrämjandet erbjuder folkbildningsverksamhet med ett brett och öppet utbud för alla
åldrar tillsammans med våra medlemsorganisationer som kombinerar lärande, fysisk aktivitet och gemenskap inom områdena natur, djur, kultur. möjlighet att lära om natur, djur och miljö samt att
komma ut och få naturupplevelser.
•
•
•

•

Studiefrämjandet erbjuder aktiviteter som höjer kunskaper inom miljö, hälsa och goda levnadsvanor.
En satsning på kurser för seniorer görs under 2020, för att främja folkhälsa och minska
isolering.
En satsning på distansföreläsningar på olika språk görs för att sprida information till
målgrupper vi annars inte når. I samband med Covid-19 har utvecklingen gått med rekordfart
och både efterfrågan och deltagande är stort.
Vi startar upp ett nytt projekt, ”Lajvakademien”, för att utveckla en ny metod och en
verksamhet som lockar barn och unga att själva skapa sina lajv. Målet är ökad fysisk aktivitet
för unga, att stimulera kreativitet, stärka och utveckla intresset för lajvverksamhet. Forskare
från KI kommer att följa projektet.

5.

Mer kultur till fler

Studiefrämjandet ska främja och stärka kulturen – genom ökade möjligheter för människor i hela
länet att utöva och uppleva kultur.
Inriktningsmål
Studiefrämjandet är drivande i utvecklingen av en mer jämställd och jämlik musikscen. Under år 2020
tar vi utifrån omorganisation och nya ekonomiska förutsättningar omtag kring hur detta ska fungera
och vilka satsningar vi har resurser att fokusera på framåt.
•
•
•

•
•
•

Studiefrämjandet erbjuder verksamhet och kurser inom det estetiska området.
Studiefrämjandet stärker folkbildningsverksamheten inom kultur för och med ungdomar. Vi
möter och involverar fler kulturella uttrycksformer i folkbildande verksamhet
Vi arbetar uppsökande för att nå unga och unga vuxna med låg formell utbildning i
socioekonomiskt utsatta områden och erbjuda folkbildningens verktyg för ökat engagemang
och delaktighet i kulturlivet.
Nya unga kulturföreningar och fria grupper bildas ständigt genom våra
verksamhetsutvecklares kontakter och coachande
Vi utvecklar spelkulturen tillsammans med vår medlemsorganisation Sverok
”FRAMÅT” och ”PENNA” är utbildningar för unga i musikentreprenörskap som vi satsar extra
resurser på under 2020.

Verksamhet med annan finansiering
•
•

•

•

I Botkyrka kommun driver Studiefrämjandet två fritidsklubbar (10 - 12 år) och
två fritidsgårdar (12 - 16 år).
Vi har tre ettåriga heltidsutbildningar på Konstskolan Basis, som är under statlig tillsyn. Vi
fortsätter att utveckla dessa och utvecklar även varumärket Basis som kompetent avsändare
av evenemang, kurser och aktiviteter inom konst- och kulturskapande.
Vi genomför angelägna uppdrag och projekt som är finansierade av myndigheter, stiftelser,
Allmänna arvsfonden, Länsstyrelsen, kommuner och stadsdelar, t.ex. Älskade barn, Naturen
på lika villkor, ARTmovement, Folkbildningsfältarna, Lajvakademin och som lokalförvaltande
organisation för Tensta träff.
I uppdragsverksamheten ska vi fortsätta att utveckla gamla och nya långsiktiga
kundrelationer med avsikt att skapa ytterligare resurser till
folkbildningen. Inkommande offertförfrågningar ska besvaras snabbt.

Ekonomiskt mål
Under hela år 2020 kommer vi att jobba hårt med att minska kostnadsmassan från smått till stort, vi
minskar personal, går igenom alla avtal, gör analyser på faktureringsgrad i olika verksamheter, har
inköpsstopp och drar ner på alla kostnader som är möjliga utifrån målet att få budget i balans inom 2
år.

