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info

VI LEVER I EN TID MED OMVÄLVANDE förändringar i samhället. 
Människor är i rörelse, ny teknik löser gamla problem och 
skapar nya. Nya och gamla traditioner, tro och kulturer 
utmanar varandra.

Det finns de som ser förändringarna som något oroande, 
eller rent av upplever ett hot mot det som framhålls som 
det traditionellt svenska. Andra ser möjligheter till lärande, 
utveckling och förändring.

Många upplever att skillnaderna mellan människor ökar. 
Skillnader i möjligheter att påverka utvecklingen och att delta 
i samhället. Skillnader i tillgång till grundläggande behov som 
bostad, vård, skola och arbete.

Sverige har en historisk fördel av att ha tagit emot människor 
med andra erfarenheter och kunskaper. Folkbildningen skapar 
fördelar av att vara ett öppet land, ett land där vi tror på 
kraften i delaktighet, på styrkan i nyfikenhet på det okända. 
Studieförbunden fortsätter att driva på i utvecklingen för ett 
mer jämställt samhälle. Otaliga människor ges möjlighet att 
växa och har tillgång till mötesplatser, och därmed till att delta 
i samhället och i demokratiska beslutsprocesser. 

Under valåret 2018 samarbetar studieförbunden för ökad 
kunskap hos så många som möjligt om att använda sin 
demokratiska rättighet att rösta och påverka. Demokrati är 
också att människor har tillgång till bildning och kultur. Till 
mötesplatser där flera tolkningar lever sida vid sida, i respekt 
för varandra. Inte bara under ett valår - utan varje dag alla år. 

Sensus vill inspirera till 
sökande av svar på de egna 
frågorna, till egen utveckling 
och till engagemang i 
samhället. Vi tror på det fria 
och frivilliga i bildning och 
kultur. När vi når en ökad 
mångfald människor med 
folkbildning, när fler deltar, 
då ökar också förståelsen 
för allas lika rättigheter och 
ansvar, och för allas del i att 
nå ett hållbart samhälle.

Reino Fridh, regionchef, Sensus Skåne-Blekinge

Folkbildning för ett 
hållbart samhälle

Sensus består av åtta regioner 

och ett riksförbund med kansli i 

Stockholm. 

Läs mer på sensus.se/omsensus

Möten förändrar 
människor, 

människor förändrar 
världen.
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Sensus studieförbund
Sensus studieförbund är en idébu-
ren organisation som arbetar med 
folkbildning över hela landet.  

Sensus verksamhet utgår ifrån att:

Sensus stödjer människors livslånga 
lust till utveckling och till lärande. 
Vi rustar och stimulerar en mång-
fald av människor att påverka sin 
livssituation och delta i samhälls-
utvecklingen. Hos Sensus möts 
människor med olika bakgrund och 
tolkningar i respekt för varandra. 
Genom möten delas synsätt, kun-
skaper och erfarenheter. Människor 
förstår sig själva och varandra 
bättre. Så skapas insikt, engagemang 
och ansvarstagande för demokrati 
och omvärld. 

Livsfrågor, rättighetsbaserat förhållningssätt, ett aktivt håll-
barhetsarbete, samt långsiktiga och kvalitativa relationer utgör 
grunden för Sensus Identitet.

I nära samverkan med Sensus medlemsorganisationer, sam-
arbetsparter och deltagare skapar vi en bred och skiftande 
verksamhet. Vi erbjuder användbara pedagogiska metoder och 
verktyg, utformade för att skapa goda samtal med stor delaktig-
het. Vi erbjuder kompetensutveckling för ledare, studiemateri-
al, utställningar och mycket mer. Livsfrågor, hälsa, rättigheter, 
tro och religion, musik, hållbarhet, tillgänglighet, förenings-
utveckling, arbetsliv, fackliga utbildningar och integration är 
några exempel på områden vi arbetar med.

Folkbildningens mål och syfte
Riksdagen har fastställt fyra syften med statens anslag till folk-
bildningen, att:
• stödja verksamhet som bidrar till att stärka 

och utveckla demokratin
• bidra till att göra det möjligt för en ökad 

mångfald människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att 
delta i samhällsutvecklingen

• bidra till att utjämna utbildningsklyftor 
och höja bildnings- och utbildningsnivån i 
samhället

• bidra till att bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet

Sensus - en stark aktör i 
samhällsutvecklingen

• alla människor är unika 
och har lika värde

• alla människor har 
förmåga att utvecklas

• samtal, reflektion och 
möjlighet till eget 
skapande är sätt att 
värna och fördjupa 
demokratin



5

Sensus region Skåne-
Blekinge
SENSUS STUDIEFÖRBUND REGION SKÅNE-BLEKINGE är en av åtta 
fristående regioner inom Sensus studieförbund. Regionen är en 
ideell förening med 35 nationella medlemsorganisationer och ett 
stort antal regionala och lokala samverkansparter. Egna studielokaler 
och kontor finns i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö och 
Karlskrona. Sensus har musikhusverksamhet i Helsingborg och 
Landskrona. Med 3 100 engagerade ledare är vi en betydande 
drivkraft och resurs för föreningar och för det lokala kulturlivet. 
Sensus Skåne-Blekinge är med och formar framtiden i regionen, 
med över 9 600 årliga arrangemang, varav 2 400 studiecirklar. Den 
totala volymen studietimmar fördelas med ungefär lika delar på 
medlemsorganisationer, samverkan med andra samarbetsparter och 
egen verksamhet.

Sensus Skåne-Blekinge är organiserat för att på bästa sätt stödja 
samverkan med medlemsorganisationer och samverkansparter. Vårt 
arbetssätt ska också bidra till att vi använder våra resurser effektivt 
och når våra mål. Organisationen är uppbyggd kring verksamhets-
områdena Kyrkliga organisationer, Ideella organisationer, Kultur och 
Projekt och utbildningar, samt med ett resursteam som svarar för 
ekonomi, kommunikation, HR, ledarutveckling, verksamhetsuppfölj-
ning, servicefunktion och andra stödtjänster.

Mål Sensus Skåne-Blekinge
Målområden för Sensus verksamhet är:
• Bildning och livslångt lärande
• Kultur och demokrati
• Livsfrågor
• Rättighetsfrågor
• Hållbar utveckling
• Långsiktiga och kvalitativa relationer

Därutöver vägleds verksamheten av medlemsorganisationernas mål 
och prioriteringar, av regionala och kommunala kulturplaner samt 
av en aktiv omvärldsbevakning och dialog med samarbetsparter och 
andra samhällsaktörer.

Lokal närvaro
Sensus Skåne-Blekinge har verksamhet i alla kommuner i Skåne och 
Blekinge, framförallt i samarbete med medlemsorganisationer och 
andra samarbetsparter. I samarbete med bibliotek och andra samver-
kansparter skapar vi mötesplatser och kulturarrangemang. För att 
skapa kännedom om Sensus lokala närvaro gör vi särskilda utskick 
till några utvalda kommuner.

Utskicken innehåller korta nedslag i verksamheten. Det kan vara ett 
besök i en studiecirkel eller vid ett kulturarrangemang eller en inter-
vju med en ledare eller deltagare.

Ledare

Årliga arrangemang

3100

9600

Regionen är en ideell 

förening med 35 nationella 

medlemsorganisationer och ett 

stort antal regionala och lokala 

samverkansparter.  

Egna studielokaler och kontor 

finns i Helsingborg, Kristianstad, 

Lund, Malmö och Karlskrona. 

searchbook

zoomin
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Regional samverkan och 
representation
Folkbildningen i Skåne och Region 
Skåne har i samverkan utvecklat 
Överenskommelse mellan folkbild-
ningen i Skåne och Region Skåne. 
Överenskommelsen syftar till att 
synliggöra och stärka folkbildning-
ens roll i det regionala utvecklings-
arbetet.

Överenskommelsen ska också bidra 
till förverkligandet av såväl statens 
fyra syften för folkbildningen som 
till förverkligandet av Region Skå-
nes utvecklingsstrategi Det öppna 
Skåne 2030. Överenskommelsen 
innebär samverkan inom folkbild-
ningen och med Region Skåne kring 
sju gemensamma områden som 
är särskilt angelägna att utveckla 
gemensamt: Demokrati, Integration, 
Mångfald, Kompetensförsörjning 
och arbetsmarknad, Kultur, Miljö 
och Folkhälsa.

Sensus tar en aktiv roll i samver-
kan med andra studieförbund och 
organisationer inom folkbildningen. 
Vi ser samverkan inom den idébur-
na sektorn som en viktig uppgift i 
samhällsutvecklingen.

Marie Wojidkow, ordförande 
Helena Tengstrand, vice 
ordförande 
Tomas Andersson
Eva Hall Mats Hansson
Clara Kristiansen 
Lars-Göran Persson 

Emma Stene Jernqvist
Marie Svedberg-Algotsson
Helen Wilkens, 
personalrepresentant

Regionchef
Reino Fridh

Regionen har haft representation följande organisationers 
styrelser:
• Skånes Bildningsförbund; Reino Fridh, 

regionchef
• Skånes studieförbund i samverkan; Reino 

Fridh, regionchef
• Blekinge Läns Bildningsförbund; Danne 

Carlson, teamledare
• Jämshögs Folkhögskola; Reino Fridh, 

regionchef, ersättare Lars-Göran Persson, 
styrelseledamot

• Nätverket Idéburen sektor Skåne; Stefan 
Hjelm, teamledare

Regionstyrelse 2016-2018
Regionstyrelsen väljs med två års mandat och har för närvaran-
de tio ledamöter, inklusive representant för anställda.
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Regionens finansiering och 
kvalitetsarbete
Verksamhetens finansiering
Den statsbidragsgrundande folk-
bildningsverksamheten genomförs 
som studiecirklar, kulturprogram 
och annan folkbildningsverksam-
het. Verksamheten finansieras med 
bidrag från stat, Region Skåne och 
Region Blekinge samt 36 av de 38 
kommunerna (Staffanstorp och 
Vellinge har inte lämnat kommu-
nala bidrag till Sensus under 2017). 
Därutöver bedrivs verksamhet som 
finansieras med deltagaravgifter. 
Exempel är individuell instrument 
och sångundervisning, kurser och 
annan fortbildning, diplomutbild-
ningar etc. Sensus Skåne- Blekinge 
driver också, i samverkan med 
andra organisationer, en omfattande 
projektverksamhet med särskild 
projektfinansiering.

Systematiskt kvalitetsarbete och ständiga förbättringar
Vi arbetar systematiskt med styrning av verksamhet och ekono-
mi, med kvalitetsarbete samt med internkontroll. Styrelsen får 
fortlöpande rapportering om verksamhetens resultat, målupp-
fyllelse och ekonomiska utveckling. I Sensus etikgrupp utvär-
deras erfarenheter från egenkontroller och granskningar samt 
andra etikfrågor. Sensus verksamhet granskas löpande genom 
egenkontroll av minst 5 % av verksamheten. Granskningsarbe-
tet är också en process för internt lärande.  

I granskningen ingår utvärdering av genomförda arrangemang, 
samtal med uppdragsgivare, ledare och deltagare samt redovis-
ning enligt fastställda rutiner. Projekt och särskilda satsningar 
utvärderas enligt fastställd projektplan. Vid behov genomförs 
särskild genomlysning av verksamhet.

Verksamheten finansieras bl.a. 

med bidrag från 36 av regionens 

38 kommuner

36  
av 

38
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SENSUS VISION ÄR ATT varje människa uppfattar sig som läran-
de och skapande med ansvar och kraft att påverka sin livsmiljö.

Med folkbildningens mål och metoder vill vi arbeta för att varje 
människa ges möjligheter att själv forma sitt liv, och att delta 
i och bidra till samhällets utveckling. Ett samhälle där var och 
en kan medverka till rättvisa och en hållbar framtid. I Sensus 
verksamheter möts olika människor med olika erfarenheter 
och bakgrund. Drivkrafter är viljan att lära sig något nytt, ett 
personligt engagemang för att dela kunskaper med andra, eller 
en önskan att medverka eller delta i kulturarrangemang. Med 
bildning och kultur som medel vill vi som studieförbund värna 
demokratins grunder och verka för ett mer jämställt och öppet 
samhälle.

Bildning
Studiematerial, samtalsguider, pedagogiska stöd för ledares 
utveckling och mycket annat gör folkbildningen relevant för 
Sensus medlemsorganisationer och andra samverkansparter.
Digitala hjälpmedel gör folkbildning tillgänglig för mötesplat-
ser och cirklar på distans. Ett tydligt bildningsområde är de 
många nystartade föreningar som söker kunskaper kring fören-
ingsutveckling. 

Nya föreningar och människor som är nya i föreningssverige 
har ett stort behov av kunskap och bildning om föreningsliv. Vi 
erbjuder ett bra stöd med utbildare och processledare. Vi har 
goda studiematerial som föreningar kan arbeta vidare med i 
studiecirkelform. Vi arbetar med bildning för korttidsutbildade 
asylsökande, för att stärka individen och för ökad anställnings-
barhet. Detta sker i olika projekt i samarbete med församlingar 
i Svenska kyrkan, och tillsammans med andra samverkanspar-
ter.

Kultur
Kultur är en upplevelse, ett möte 
med sig själv och med andra. Vi 
skapar mycket egen kultur inom 
Musikverksamheten i form av 
konserter och föreläsningar, och är 
ofta medarrangörer tillsammans 
med andra kulturskapare i form 
av spelställen och festivaler. Med 
egen verksamhet inom bland annat 
dans och skriven text är deltagaren 
i Sensus cirklar också kulturska-
pare. Vår verksamhet tillsammans 
med fria musikgrupper innehåller 
även bildning inom demokrati och 
jämställdhet, med ett gemensamt 
lärande utifrån egna förutsättningar 
i grupp.

Sensus har också goda samarbeten 
med organisationer och grupper 
inom kulturområdet. Flertalet 
kyrkokörer och många andra körer 
använder de olika hjälpmedel som 
Sensus erbjuder, alltifrån ScorX, 
ett digitalt verktyg för att öva sin 
stämma, till anti-aging för rösten, 
körledarutbildning och stöd för ett 
stort antal framträdanden för körer. 

Sensus har ett omfattande samar-
bete med kulturorganisationer och 
etniska kulturgrupper. Detta ger oss 
möjlighet att ge stöd för ledarut-
veckling och hjälp för att nå fler 
deltagare till olika kulturaktiviteter.

Sensus medverkar till och stödjer 
kulturverksamhet och arrangemang 
som gör bildning och kultur till-
gänglig i alla kommuner i Skåne och 
Blekinge. Många kulturarbetare är 
engagerade i verksamheten vilket 
gör Sensus till en betydande aktör 
som arbetsgivare.

Verksamheten 2017
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Ideell i kyrkan

Ideell i kyrkan är ett samarbetsprojekt mellan 
Sensus, Jämshögs folkhögskola och Lunds stift. 
I projektet erbjuds utbildning och fördjupning 
inom olika ideella arbetsområden och inom 
kyrkans tro och liv. Målet är att stärka och rusta 
ideella medarbetare i Svenska kyrkan. Den väx-
ande gruppen av frivilliga i kyrkan har skapat 
ett ökat behov av organiserad fortbildning för 
ideella som är tillgänglig och målgruppsanpas-
sad. Kurserna hölls under 2017 på Jämshögs 
folkhögskola, i Sensussalen i Malmö och lokalt 
i de församlingar eller pastorat som önskade en 
kurs för sina ideella medarbetare.

Under året genomfördes sju kurstillfällen med 
olika ämnen. Dessa var t.ex. Svenska kyrkan som 
samfund - dess struktur och teologi, gudstjäns-
ten och kyrkorummet, gemenskapen, mötet och 
de svåra samtalen. Deltagarna fick lyssna till fö-
redrag och reflektera över kyrkans värdegrund, 
samt fundera över sin egen plats i Svenska 
kyrkan och den lokala församlingen. Under kur-
stillfället som handlande om svåra samtal utgick 
man från frågan om hur man möter människor 
som vill tala om bekymmer, sorg, sjukdom och 
kris. Man fick också med sig goda metoder och 
förhållningssätt som finns tillgängliga.

Både ideella och anställda medarbetare deltog 
och många kom till flera kurstillfällen. Projektet 
har fått väldigt positiv respons och upplevs av 
många fylla ett viktigt behov. Projektet fortsät-
ter under 2018.

Madeleine Anderberg, verksamhetsutvecklare

Team Kyrkliga organisationer
Samverkar med våra stora kyrkliga 
organisationer Svenska kyrkan och 
EFS i en mängd verksamheter som 
konfirmander, körer, pilgrimskap, 
reformationsåret och Skånes or-
gelveckor. Ger stöd till idealitet och 
verksamhet för asylsökande samt är 
medarrangörer till konferenser som 
Lärandefestivalen och Samhälle & 
Existens.

EFS – ett stärkt samarbete
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, är en 
av Sensus kyrkliga medlemsorganisationer som 
består av ett femtiotal föreningar i Skåne och 
Blekinge. Utmärkande för EFS är alla de ideella 
krafter som driver föreningarna med stort enga-
gemang. För att stärka Sensus stöd till EFS- för-
eningarna anställde regionen under 2017 en ny 
verksamhetsutvecklare, Pernilla Agardh.

Pernilla som har lång erfarenhet både som ideell 
och i att ge stöd till ideella verksamheter, har 
idag ett stort engagemang i just EFS. Under året 
har relationen med EFS stärkts genom kartlägg-
ning av föreningarnas behov och önskemål. Till-
sammans har vi identifierat att vårt samarbete 
kan ge EFS ett bredare nätverk. Dessutom ges 
möjlighet att ta del av Sensus större satsningar 
och erbjudanden som t.ex. inspirationsdagar 
samt material till verksamheter. En stor del av 
EFS verksamhet sker i de små grupperna, som 
exempelvis konfirmandgrupper. Samarbetet har 
resulterat i att dessa har blivit studiecirklar hos 
Sensus och därigenom fått ta del av material och 
metoder.

Maria Nilsson, verksamhetsutvecklare
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Scouterna arrangerade under en vecka i augusti 
ett nationellt scoutläger, en så kallad jamboree, 
på Rinkabyfältet utanför Kristianstad. Hit kom 
ca 11 000 unga människor från ett 20-tal länder 
för att under en lägervecka dela med sig av sina 
kunskaper, erfarenheter och upplevelser. Scout-
erna tog fram terminsprogram som förberedelse 
inför jamboreen. Sensus gjorde sedan studiepla-
ner till de olika programmen med utgångspunkt 
i Sensus metodbok. Lägerupplevelsen formades 
av ledorden för Jamboree17: öppenhet, medska-
pande och stärkt självkänsla.

Under lägerveckan genomfördes programverk-
samheten för deltagare som var mellan 10-25 
år. Deltagarna var uppdelade i mindre grupper 
– patruller - Upptäckare (10-12 år), Äventyrare 

Team Ideella organisationer
Arbetar med en mängd olika ideella organisationer, humanitära organisationer och 
etniska grupper, som t.ex. Scouterna, Shedo, Amningshjälpen, Sveriges konstför-
eningar och Individuell Människohjälp. Stödjer föreningarna i deras verksamhetsut-
veckling genom exempelvis utbildningar i föreningsteknik och mänskliga rättighe-
ter, skapar nya kontaktnät och erbjuder nya plattformar.

Sensus på Jamboree 2017

(13-15 år) och Utmanare (16-18 år). De fick mötas 
i olika aktiviteterna för att utbyta tankar, skratta 
och lösa knepiga utmaningar, både personliga 
och omvärldens, och utvecklas tillsammans. 
Många av dessa patruller träffas till vardags i 
studiecirklar hos Sensus och får som stöd bland 
annat Scouternas programböcker till sina grup-
per. För Rover-grupperna (19- 25 år) och andra 
vuxna erbjöd Sensus och Scouterna ett 80-tal 
kulturprogram under veckan med teman som 
religion, föreningskunskap, ledarskap, livs-
åskådning, pedagogik och personlig utveckling. 
Nästa Jamboree är en världsscoutjamboree och 
äger rum i Nordamerika 2019.

Heléne Wilkens, verksamhetsutvecklare
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Under vårterminen 2017 startade Sensus musik-
hus i Landskrona ett samarbete med föreningen 
Computer Association JVM, som sedan länge 
bedriver ett musikcafé på Café Nell Walden på 
Landskrona museum. På lördagarnas livescen 
har band och musiker möjlighet att uppträda 
och flera av Sensus band har spelat här. 

En mängd olika stilar har varit representerade, 
såsom singer- songwriters, folkmusik, pianomu-
sik och blues, för att nämna några. Här har såväl 
helt nystartade band, som de som har hållit på 
länge, fått möjlighet att uppträda. Scenen riktar 
sig främst till lokala band. 

Syftet med samarbetet är att erbjuda Sensus 
band och musiker fler scener att uppträda på 
och fler speltillfällen, förklarar Lars Odeholm 
som arbetar på musikhuset. Lars menar att 
musikcaféet är en viktig plats för musiker. Här 
får musikerna en möjlighet att framträda live, 
möta en publik och framförallt lära sig mer om 
hur arrangemang fungerar. För nybörjare kan 
det handla om att lära sig komma i tid, se till 
att ha en fungerande utrustning, vara med på 
soundcheck eller att öva på att presentera sitt 
band. Det ger också banden möjlighet att be-
kanta sig med en vokabulär som används inom 
musikbranschen. Vidare menar Lars att det ökar 
förståelsen för alla bitar i ett arrangemang; från 
förberedelser och marknadsföring till själva 
uppträdandet och att våga ta emot beröm.  

Team Kultur
Arbetar med musik och kultur 
för unga och unga vuxna, musik-
produktionskurser och att skapa 
möjligheter för musiker att spela 
live, inom ramen för bl.a. projekten 
Live och Manifest on Tour. Teamet 
fortsätter bredda verksamheten 
gällande musikgenres, kön, etnici-
tet och närbesläktade kulturformer. 
Bland annat genom DJ-kurser, 
bandträffar och samarbeten med 
RSMH (Riksförbundet för Social 
och Mental hälsa) och andra verk-
samheter.

Ny scen för unga- och 
amatörmusiker

Musikcaféet är en viktig scen i Landskrona 
eftersom det är den enda scenen som anord-
nar speltillfällen och konserter på kontinuerlig 
basis för ungdomar och amatörmusiker. Genom 
sitt varierade program och fria inträde, bidrar 
musikcaféet till att tillgängliggöra kulturupple-
velser för fler i Landskrona, menar Lars.

Priyanka Mellergård John, 
verksamhetsutvecklare

F
o

to
: P

e
r-

In
g

e
 P

e
rs

so
n



13

Våra kyrkor rymmer otaliga kulturskatter; 
mässhakar, dopfuntar, kalkar, epitafier, ljussta-
kar etc. Ovärderliga föremål som berättar om 
vårt samhälle genom tiderna och om skiftande 
traditioner och ideal. Enligt kulturmiljölagen 
ska det i varje församling finnas en förteckning 
över inventarier med kulturhistoriskt värde. 
Sacer är ett nationellt inventarieregister som 
har utvecklats av Svenska kyrkan för att erbjuda 
församlingar en möjlighet till enhetlig och digi-
tal registrering av sina kulturhistoriskt värdeful-
la föremål.

Projekt Sacer startade 2013 med syfte att hjälpa 
församlingarna i Lunds stift att ansluta sig till 
Svenska kyrkans gemensamma databas för 
inventarieförteckningar med samma namn - 
Sacer. Projektet är ett samarbete mellan Lunds 
stift, Sensus Skåne-Blekinge och församlingarna 
i stiftet. 

Team Projekt och utbildning
Arbetar med olika projekt och 
profilutbildningar, alla i nära sam-
verkan med våra medlemsorga-
nisationer och samverkansparter. 
Under 2017 bedrevs projekten 
Sacer, RådRum och NAD-projektet 
med extern finansiering. Våra pro-
filutbildningar utgör dels diplomut-
bildningar, men även nischade 
utbildningar inom olika ämnesom-
råden, exempelvis temat dyslexi.

Under 2017 etablerades ett nytt team för att 
inventera kyrkorna i Blekinge med placering på 
Sensus kontor i Karlskrona. I Blekinge finns 50 
av Lunds stift totalt drygt 500 kyrkor. Hittills 
har projekt Sacer inventerat ungefär hälften av 
stiftets kyrkor.

I inventeringsarbetet digitaliseras först för-
samlingens inventarieförteckningar genom att 
informationen registreras i databasen Sacer. 
Därefter genomförs en inventering i kyrkan. 
Sedan bjuds de i församlingen som har hand om 
inventarierna in att delta på en endagsutbild-
ning där deltagarna får lära sig hur databasen 
Sacer används för inventering och hantering av 
de kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga före-
målen. På så sätt medverkar projekt Sacer till 
att öka medvetenenheten och kunskapen om 
kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier 
och förbättrar förvaltning och administration 
kring dessa.

Ulrika Randver, projektledare

Sacerprojektet
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Sensus erbjuder en mängd olika utbildningar för 
den som vill vidareutbilda sig. Utbildningarna 
formas dels efter efterfrågan, dels utifrån våra 
egna koncept. Vi har diplomutbildningar inom 
bland annat HR, kommunikation och ledarskap, 
samt andra utbildningar inom arbetsmiljö och 
ekonomi. Utöver detta erbjuder vi inspirations-
dagar och föreläsningar inom aktuella ämnen. 
Ett nära samarbete med våra ledare gör att ut-
bildningarna snabbt kan anpassas efter efterfrå-
gan och omvärlden.

Kompetensförsörjning 
i fokus

Under 2017 har vi sett en fortsatt stor efterfrå-
gan på våra diplomutbildningar. Efter några 
års uppehåll har vi åter genomfört diplomut-
bildningen Diplomerad informatör, med 
fördjupning i kommunikationsplanering, digital 
kommunikation, de grafiska dataprogrammen 
och textredigering. Tillsammans med utbild-
ningarna HR-koordinator och HR-specialist har 
informatörsutbildningen lockat deltagare från 
såväl näringsliv som offentliga och idéburna 
sektorn, samt resulterat i att 30 personer blivit 
diplomerade. 

Under det gångna året har två satsningar gett 
särskilt gott resultat. Vi har dels satsat på ökad 
synlighet i sociala medier och andra digitala ka-
naler, dels på att skapa inspirationsdagar riktade 
till tidigare deltagare. Vår ökade synlighet har 
resulterat i att över 100 deltagare har deltagit i 
någon av våra utbildningar, vilket är en markant 
ökning från tidigare år. Samtidigt har inspira-
tionsdagarna fått väldigt positiv respons från 
tidigare deltagare som har velat fördjupa och 
förnya sin kompetens inom olika områden. 

Stefan Hjelm, teamledare
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På RådRum får personer som är nya i Sverige 
gratis råd och vägledning av utbildade frivillig-
rådgivare. Det kan handla om hjälp med att hitta 
rätt myndighet, rätt blankett, förstå brev eller 
stöd vid att söka arbete och bostad. Tack vare 
olika bakgrunder och språkkunskaper bland 
frivilligrådgivarna kan rådgivningen ges på flera 
olika språk. Verksamheten som startade för sex 
år sedan är neutral, opartisk och konfidentiell. 
RådRum syftar till att hjälpa den som är ny i 
Sverige att förstå och tillvarata sina rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter i lika stor utsträck-
ning som resten av befolkningen.

Idag finns det tolv olika RådRum på åtta orter 
runtom i Skåne. Under 2017 har RådRum genom 
Sensus utbildat 130 frivilliga rådgivare och åtta 
cirkelledare i Skåne. Studiecirkeln för frivilliga 
rådgivare består av fem träffar som har olika 
teman:
• Rådrums värdegrund, policy 

och bemötande
• Det svenska samhället, 

myndigheter och förvaltning
• Pengar och ekonomi
• Migration och asylrätt
• Att komma in i det svenska 

samhället

RådRum – för ökad egenmakt 
och integration

1 sydsvenskan.se/2017-11-25/

radrum-far-lunds-kommuns-

integrationspris

Cirkeldeltagarna är personer som är både nya 
och etablerade i Sverige. Genom samtal, erfa-
renhetsutbyte, informationssökning, övningar 
och rollspel förbereder de sig för uppdraget 
som frivilligrådgivare. Under 2017 fick RådRum 
Lunds kommuns Integrationspris med moti-
veringen ”Rådrum Lund är en mötesplats som 
skapar engagemang och främjar inkludering 
i Lund. Genom kostnadsfri samhällsinforma-
tion, rådgivning och vägledning till nyanlända 
Lundabor bidrar RådRum Lund till att nya och 
gamla invånare träffas i ett personligt möte.”1

Viktoria Wågert, verksamhetsutvecklare Rådrum
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Hantverk som verktyg för 
svenska
Krystyna Thornblad är en av cirkelledarna i 
satsningen Svenska från dag ett. Likt många som 
hade studiecirklar för asylsökande under 2017, 
började verksamheten redan året innan. Hon 
är symästare i grunden och när asylboendet i 
Hemmeslöv öppnade gick hon dit med garn och 
virknålar för att göra något för de boende. Detta 
blev starten på en studiecirkel i hantverk med 
stöd av både Sensus och Förslöv-Grevie försam-
ling.

Gruppen samlade både män och kvinnor från 
boendet för att skapa, lära och skratta. Svensk-
an har varit en lika viktig del för gruppen som 
skaparglädjen. Några deltagare har själva varit 
skräddare, vilket har varit givande både för 
gruppen och Krystyna. Ett av målen för gruppen 
var att arrangera en utställning med sina hant-
verk. Under februari 2017 fick de chans att ställa 
ut i Båstads bibliotek under namnet ”Språk, 
integration, hantverk”. Stolta deltagare visade 
upp sina verk för nyfikna besökare. Under 2017 
arrangerade Sensus över 60 cirklar inom ramen 
för Svenska från dag ett med över 500 deltagare.

Priyanka Mellergård John, 
verksamhetsutvecklare

Vardagssvenska
Under tio sammankomster under våren 2017 
träffades nitton deltagare på asylboendet i Bre-
anäs för att lära sig grunderna i svenska språket. 
Målet för satsningen Vardagssvenska är att un-
derlätta för deltagarna att studera SFI när de får 
uppehållstillstånd. För de boende i Breanäs var 
satsningen mycket värdefull eftersom de bodde 
otillgängligt och avskilt, och därför hade svårt 
att ta del av andra insatser för asylsökande. Saba, 
som var cirkelledare, upplever att deltagarna var 
glada att få göra något meningsfullt med sin tid 
och ha något att se fram emot. Deltagarna hade 
nästan inga kunskaper i svenska när de började. 
Likt många andra cirklar använde de materialet 
Goda Grunder (Folkuniversitets förlag) som 
utgångspunkt.

Anna Ferrington, verksamhetsutvecklare

#nyisverige
Sensus har ett flertal projekt och 
satsningar som riktar sig till perso-
ner som är nya i Sverige. Projek-
ten samverkar med flera av våra 
samverkansparter och sträcker sig 
över teamgränserna. Mer infor-
mation om tidigare och aktuella 
projekt finns på vår hemsida under 
"Ny i Sverige".
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Relationen till våra ledare är en prioriterad del 
inom Sensus. Utveckling av verksamhet och led-
are utgör kärnan i vår verksamhet och är viktigt 
för att stärka relationerna med våra medlemsor-
ganisationer och samarbetsparter.

De senast åren har Sensus nationellt arbetat för 
att utveckla vårt gemensamma erbjudande av 
ledarutveckling. Under 2017 har vi introducerat 
en uppdaterad version av ledarintroduktionen 
som kan användas för grupper och individuellt. 
Den har också kommit i ett nätbaserat format. 
Samtidigt har en uppdaterad version av vår 
grundläggande ledarutbildning utvecklats.

Varje år erbjuds riktad kompetensutveckling, 
inspirationsdagar och föreläsningar till ledare 
i regionen, samt ett antal utbildningstillfällen 
inom ramen för Sensus ledarutvecklingspro-
gram.

Ledarutveckling
Ledare är viktiga för Sensus 
eftersom de skapar folkbildning 
tillsammans med deltagare och är 
ambassadörer för Sensus. För att 
stödja och inspirera ledare erbjud-
er Sensus ett ledarutvecklingspro-
gram i tre steg. Fortlöpande under 
året erbjuds även seminarier, in-
spirationsdagar och möjligheter till 
kompetensutveckling och erfaren-
hetsutbyte. Sensus ledarutveck-
lingsprogram är kostnadsfritt för 
aktiva ledare i Sensus verksamhet.

Under året genomfördes flera grundläggande 
ledarutbildningar, däribland en med inriktning 
pilgrimsvandring på Killans bönegård. Att varva 
teori med rörelse, och att som grupp bo tillsam-
mans i en inspirerande miljö, bidrog till tid för 
egen reflektion och fördjupade samtal. 
En annan grundläggande ledarutbildning hölls i 
Malmö som endagsutbildning. Här deltog ledare 
från olika verksamheter. Mångfalden av led-
are bidrog till ökad förståelse för ledarskapets 
aspekter och gav möjlighet att lära av varandras 
erfarenheter. Under utbildningsdagarna fick 
deltagarna lära sig om folkbildning, grupput-
veckling och ledarrollen samt ta del av meto-
der för ledarskap. De gick även igenom Sensus 
pedagogiska policy och inkluderingspolicy.

Under 2017 bildades ett dansledarnätverk för 
alla som arbetar med Heliga danser/Cirkeldans, 
i syfte att stärka utbyte och lärande för ledare. 
Nätverket har för närvarande 18 deltagare som 
träffas både som nätcirkel på Learnify, Sensus 
digitala mötesplats, och som fysisk cirkel tre 
gånger om året. På träffarna planerar de gemen-
samma arrangemang och delar erfarenheter.
Under året genomför de också fortbildningsda-
gar.

Monika Månsson, ansvarig ledarutveckling

 Hitta metodbanken på sensus.se

Lära - leda - mötas
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För femte året i rad har Studieförbunden2 presenterat rappor-
ten Bildningstrender, med de rådande trenderna inom bildning. 
Människor i Sverige efterfrågar bildning och kultur. De flesta 
vill lära sig mer om något ämne. Många vill lära för att öka sin 
delaktighet i samhället. Den starkaste drivkraften för lärande är 
nyfikenhet.

Fyra av tio unga vill lära sig mer om politik och samhälle. Fler 
använder forum på internet om det som intresserar dem, med-
an andelen unga som väljer studiecirklar för lärande minskar. 
Engagemang i enskilda sakfrågor är vanligt, t.ex. miljö, femi-
nism eller antirasism, och sociala medier spelar en allt viktigare 
roll.3 De som vill lära mer om politik och samhälle vill ofta lära 
mer om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet 
och inkludering.
 
Med denna bakgrund kan vi dra slutsatsen att Sensus identitet4 
är rätt i tiden. Bildning och kultur med orientering mot om-
råden som demokrati, rättighetsfrågor, hållbarhet, livsfrågor 
och relationer kännetecknar Sensus verksamhet. Nyskapande 
verksamheter och att finnas på nya ställen är vägar för ökad 
mångfald och fler unika deltagare.

Grunden i vår verksamhet är cirklar, kultur och andra former 
för folkbildning. Vi stärker basverksamheten och möter nya be-
hov i närvärld och omvärld. Vi arbetar för att fler studiecirklar 
genomförs, på fler forum med fler unika deltagare.

Utvecklingsområden  2018

Årets Bildningstrender i korthet:
• 95 % vill lära mer om något ämne 2018
• 65 % ser nyfikenheten som den viktigaste drivkraf-

ten för lärande
• 4 av 10 vill lära sig mer genom att delta i en studie-

cirkel
• 6 av 10 unga vänder sig till internet för att lära mer
• 43 % upplever inte att de kan vara delaktiga i sam-

hällsutvecklingen

2 Studieförbunden är de tio 

studieförbundens bransch- och 

intresseorganisation, läs mer på 

studieforbunden.se
3 Bäck, Bäck och Gustafsson 

(2014) “Ungas politiska 

deltagande”
4 sensus.se/Om-Sensus/identitet/

Sensus Skåne-Blekinge har idag 
ca. 3 100 ledare, flertalet är ideellt 
engagerade. Med ledarutveckling, 
inspirationsträffar, studiematerial 
och pedagogiskt stöd är vårt mål att 
inspirera befintliga och nya led-
are. Vi håller en löpande kontakt 
med personliga möten och med 
kommunikation genom sociala 
media och nyhetsbrev. De ledare 
som engagerar sig i studiecirklar 
finns till största delen bland Sen-
sus medlemsorganisationer och 
samverkansparter i föreningslivet. 
Ledare i cirklar och andra arrang-
emang är ambassadörer för Sensus 
i sina organisationer, och ger viktig 
information tillbaka om behov och 
utvecklingsområden.

Att utveckla verksamheter projekt-
form, egna eller tillsammans med 
andra parter, är vägar för att öka 
lärandet i organisationen, och att 
vidga nätverken med såväl individ 
som organisation. I förlängningen 
ska projekten leda till ökad verk-
samhet med fler studiecirklar och 
deltagare inom nya områden och för 
nya målgrupper.

binoculars
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5 sensus.se/radrum
6 natverket.org/verksamhet/

partnerskap-skane
7 lansstyrelsen.se/skane

8 sensus.se/kurser

searchbook

Projekt Sacer är fortsatt en betydande satsning i samarbete med 
Lunds stift. Uppdraget är att inventera kulturföremål i stiftets alla 
kyrkor, det leder också till ökade kontakter med anställda och förtro-
endevalda i Svenska kyrkans församlingar, och en ökad kännedom 
om Sensus.

Genom projekt som RådRum5, NAD (Nätverk – Aktivitet - Delaktig-
het)6, TIA (Tidiga insatser för asylsökande)7 utvecklar vi vårt arbete 
för integration med människor som behöver stöd för sin etablering 
och deltagande i samhällslivet. I projekten samverkar vi med olika 
parter i samhället, som Region Skåne, Länsstyrelsen, Partnerskap 
Skåne, NÄTVERKET Idéburen sektor m.fl.

Sensus kursverksamhet8 bygger på folkbildningens idé om lärande 
och delaktighet. Vårt utbud av Diplomutbildningar och kurser inom 
områden som arbetsmiljö, ekonomi, styrelse- och grupputveckling 
mm. erbjuds till såväl medlemsorganisationer som i allmänt utbud. 
Kurser inom områden som mångfald och rättigheter (t.ex. MOD – 
Mångfald och Dialog), kultur med exempelvis instrument-, sång- och 
dansutbildning, samt nischade områden som samtal om livet, relatio-
ner, dyslexi mm. genomförs i samverkan med ledare som är specialis-
ter inom sitt kompetensområde.

Sensus verksamhet finansieras till största delen med bidrag från stat, 
Region Skåne och Region Blekinge samt från kommunerna. Studie-
förbunden upplever en vikande insikt bland kommunala företrädare 
om folkbildningens betydelse för människors lärande och samhällets 
utveckling. Det leder till vikande kommunala bidrag och krångliga-
re bidragsregler. Studieförbunden i Skåne kommer under 2018 och 
framåt att i samverkan arbeta för mer dialog med beslutsfattare i 
kommunerna med syfte att vända den negativa trenden.
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För detaljerad redovisning 

hänvisas till Årsredovisning för 

Sensus Skåne-Blekinge

Ekonomi

Resultaträkning   2017     2016 
 
VERKSAMHETENS INTÄKTER  
Deltagar- och     
försäljningsintäkter   16 570 16 911
Bidrag     29 628   29 839 
Övriga intäkter      6 436     4 729 
   
     
Summa      52 634   51 479

VERKSAMHETENS KOSTNADER  
Direkta verksamhetskostnader   -9 079     -8 989
Övriga externa kostnader    -14 230 -13 841 
Personalkostnader     -28 263            -28 485
Av- och nedskrivningar          -29                  -64 
        

Summa       -51 601 -51 379

VERKSAMHETENS RESULTAT     1 033       100

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter           32                         34
Räntekostnader och 
liknande resultatposter            -21                 -19          

Summa                11                         15

ÅRETS VINST        1 044                115

tip
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Balansräkning   2017  2016

Tillgångar

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier           64       42

Summa  anläggningstillgångar         64        42

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar     2 092    1 639
Övriga kortfristiga fordringar    8 272    8 013
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter      1 307   1 541 

Summa       11 671  11 193

KASSA OCH BANK     1 304        1 320

Summa  omsättningstillgångar  12 975   12 513

SUMMA TILLGÅNGAR  13 039  12 555

Eget kapital och skulder

EGET KAPITAL

Balanserat resultat     3 297      3 182   
Årets resultat      1 044          115

Summa       4 341      3 297

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder      2 299      1 799
Övriga kortfristiga skulder     1 268                948       
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter       5 131      6 511

Summa         8 698     9 258

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER       13 039  12 555  

För detaljerad redovisning 

hänvisas till Årsredovisning för 

Sensus Skåne-Blekinge

piggybank
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SCB framställer 

studieförbundsstatistik på 

uppdrag av Folkbildningsrådet. 

Här kan du ta del av statistik 

som rör studieförbundens 

verksamhet.

scb.se

scales

Verksamhetsstatistik

Antal arrangemang 2016 2017

Studiecirkel 2 101 2 324

Annan folkbildningsverksamhet 1 303 12 225

Kulturprogram 5 636 5 856

Summa 9 040 20 405

Antal deltagare 2016 2017

Studiecirkel 15 627 18 644

Annan folkbildningsverksamhet 19 321 19 010

Kulturprogram 371 953 346 696

Summa 406 901 384 350

Antal studietimmar 2016 2017

Studiecirkel 109 816 105 245

Annan folkbildningsverksamhet 43 304 42 426

Kulturprogram 50 724 52 704

Summa 203 844 200 375

STATSBIDRAGSBERÄTTIGAD VERKSAMHET - ÖVERSIKT
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ÅLDERSKATEGORIER

UNIKA DELTAGARE

Studiecirkel 2016 2017

Under 13 år 0 0

13-24 år 4 034 7 551

25-65 år 7 063 6 280

Över 65 år 4 530 4 813

Summa 15 627 18 644

Studiecirkel 2012 2013 2014 2015 2016

Under 13 år 0

13-24 år 4 006

25-65 år 7 087

Över 65 år 4 624

Summa 15 717 

Studiecirkel 2012 2013 2014 2015 2016

Under 13 år 0

13-24 år 4 006

25-65 år 7 087

Över 65 år 4 624

Summa 15 717 

Annan folkbildning 2016 2017

Under 13 år 5 339 6 063

13-24 år 2 217 2 236

25-65 år 8 180 7 171

Över 65 år 3 585 3 540

Summa 19 321 19 010

Annan folkbild. 2013 2014 2015 2016 2017

11 536 12 265 12 483 12 263 12 779

Summa 20 580 20 619 20 874 21 287 25 108

Annan folkbild. 2013 2014 2015 2016 2017

1 963 1 954 1 802 1 512 1 555

Summa 4 101 3 965 3 919 3 550 3 625

Studiecirkel 2013 2014 2015 2016 2017

9 044 8 354 8 391 9 024 12 329

Studiecirkel 2013 2014 2015 2016 2017

2 138 2 011 2 117 2 038 2 070

Den kategori anges som 

de flesta deltagarna i 

arrangemanget tillhör.

Kategorin "Under 13" kan 

endast förekomma i annan 

folkbildningsverksamhet.

info

KORTTIDSUTBILDADE
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SÄRSKILDA MÅLGRUPPER

Studiecirklar 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Utrikesfödda 211 98 1 439 754 17 181 5 673

Deltagare med 
funktionsnedsättning

48 34 456 366 2 017 1 213

Arbetslösa 30 27 106 90 1 550 1 339

Summa 289 159 2 001 1 210 20 748 8 225

Annan folkbildning 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Utrikesfödda 50 44 401 395 5 644 3 778

Deltagare med 
funktionsnedsättning

13 10 157 132 401 343

Arbetslösa 0 0 0 0 0 0

Summa 63 54 558 527 6 045 4 121

Antal arrangemang

Antal arrangemang

Antal deltagare

Antal deltagare

Antal studietimmar

Antal studietimmar
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VERKSAMHET PER LÄN OCH KOMMUN - STUDIETIMMAR OCH ANNAN FOLKBILDNINGSVERKSAMHET

Studietimmar Kulturprogram

Skåne 2016 2017 2016 2017

Bjuv 1 331 849 44 46

Bromölla 996 742 54 65

Burlöv 301 215 1 0

Båstad 836 548 114 82

Eslöv 229 265 32 56

Helsingborg 24 795 18 351 757 573

Hässleholm 4 700 5 407 229 222

Höganäs 1 453 1 020 82 145

Hörby 660 726 21 36

Höör 1 935 1 011 46 41

Klippan 225 158 10 5

Kristianstad 10 881 31 119 923 1 097

Kävlinge 1 290 320 14 0

Landskrona 6 675 7 986 95 118

Lomma 514 498 46 46

Lund 14 925 10 182 913 1 077

Malmö 43 638 38 062 593 580

Osby 319 287 47 34

Perstorp 1 712 726 54 0

Simrishamn 2 790 2 227 139 118

Sjöbo 849 740 54 88

Skurup 871 814 34 43

Staffanstorp 410 561 28 22

Svalöv 367 366 27 29

Svedala 190 241 7 17

Tomelilla 322 321 7 11

Trelleborg 120 108 3 1

Vellinge 317 222 37 33

Ystad 877 1 044 60 57

Åstorp 3 037 2 237 64 61

Ängelholm 2 832 3 072 153 154

Örkelljunga 5 899 3 453 66 103

Östra Göinge 6 410 3 500 122 218

Summa 143 291 137 375 4 876 5 178

ANTAL STUDIETIMMAR 
MINSKNING -4,1 %

ANTAL KULTURPROGRAM
ÖKNING 6,2 %
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VERKSAMHET PER LÄN OCH KOMMUN - STUDIETIMMAR OCH ANNAN FOLKBILDNINGSVERKSAMHET

Studietimmar Kulturprogram

Blekinge 2016 2016 2016 2017

Karlshamn 1 881 1 644 230 183

Karlskrona 2 663 2 434 213 240

Olofström 968 1 225 89 73

Ronneby 3 269 4 151 88 119

Sölvesborg 1 048 838 139 63

Summa 9 829 10 292 759 678

ANTAL STUDIETIMMAR 
ÖKNING 4,7 %

ANTAL KULTURPROGRAM
MINSKNING -10,7 % 

Studietimmar Kulturprogram

ANTAL STUDIETIMMAR 
MINSKNING -3,6%

ANTAL KULTURPROGRAM
ÖKNING 3,8%

Totalt regionen 2016 2017 2016 2017

153 120 147 667 5 635 5 856
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MEDLEMSORGANISATIONER OCH SAMVERKANSPARTER

Medlemsorganisationer 2016 2017 2016 2017

ABC - Aktiva insater för människor och 
miljö

0 0 0 6

Amningshjälpen 404 176 0 0

BRO - Bröstcancerföreningarnas 
riksorganisation

182 120 6 7

Credo 0 0 27 26

EFS 2 110 2 327 252 300

Frisk och Fri - Riksförbundet mot 
ätstörningar

49 70 10 11

Föreningen Svenska kyrkans anställda 
i sjukhuskyrkan

0 20 0 0

Individuell Människohjälp 267 84 4 7

KFUMs Idrottsförbund 210 0 0 0

KFUMs Scoutförbund 270 0 0 0

KFUM Sverige 1 193 2 002 4 12

Kvinnor i Svenska kyrkan 40 91 26 16

Mandeiska Sabeiska Samfundet 1 114 0 0 10

RFHL - Riksförfbundet för Rättigheter, 
Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

0 0 0 0

Riksförbundet Sveriges 
konstföreningar

98 295 10 10

Riksförbundet Sveriges lottakårer 0 0 16 10

Riksorganisationen SPES 60 63 2 1

Scouterna 14 645 25 551 34 98

SHEDO - Self Harm and Eating 
Disorders Organisation

0 20 0 1

Svenska kyrkan 40 187 40 709 3 640  3 759

Svenska kyrkans Lekmannaförbund 95 150 121 109

Svenska kyrkans Unga 30 79 1 0

Svenska muslimer för fred och rättvisa 0 0 0 1

Sveriges Kyrkosångsförbund 791 378 0 0

Sveriges Syriska Riksförbund 200 0 0 0

Y’s men International Region Sweden 24 0 18 10

Summa 61 969 72 135 4 171 4 394

Studietimmar Kulturprogram
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MEDLEMSORGANISATIONER OCH SAMVERKANSPARTER

Studietimmar Kulturprogram

Samverkan övrigt 2016 2017 2016 2017

Feministiskt initiativ 9 42 25 4

SPRF - Sveriges Pensionärers 
Riksförbund

1 300 0 30 0

Vision 0 0 3 4

Övriga samverkanspartner 36 232 19 220 1 168 1 148

Lokal/regional medlems-
organisation

46 188 48 88

Summa 37 587 19 450 1 274 1 244

Egen verksamhet 53 564 56 032 190 198

Studietimmar Kulturprogram

Totalt regionen 2016 2017 2016 2017

Medlemsorganisationer 61 969 72 135 4 171 4 394

Samverkan övrigt 37 587 19 450 1 274 1 244

Egen verksamhet 53 564 56 032 190 198

153 120 147 617 5 635 5 836
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ÄMNE - ANNAN FOLKBILDNINGSVERKSAMHET

KULTURPROGRAM 2017 - KULTURFORM

Samverkan övrigt Arr. Deltagare Kvinnor Studietim.

Allmän utbildning 33 509 324 511

Humaniora, språk och konst 752 13 408 10 035 26 238

Hälso- och sjukvård 
samt social omsorg

23 200 138 779

Lant- och skogsbruk
samt djurskötsel

1 9 6 31

Naturvetenskap, matematik och data 3 13 8 18

Okänd - övriga ämnen 0 0 0 0

Pedagogik och ledarutbildning 371 4 374 2 284 14 304

Samhälls- och beteendevetenskap, 
juridik, handel, administration

23 321 206 283

Teknik 0 0 0 0

Tjänster 19 176 131 262

Summa 1 225 19 010 13 132 42 426

Samverkan övrigt Arr. Deltagare Kvinnor

Dans 25 745 537

Dramatisk framställning 99 6 914 4 522

Film/foto/bild 150 4 263 2 725

Föreläsning 2 514 83 291 51 570

Konst/konsthantverk 41 819 696

Litteratur 48 630 468

Sång/musik 2 620 225 725 142 123

Tvärkulturell verksamhet 264 13 177 7 632

Utställningar 95 11 132 6 747

Summa 5 856 346 696 217 020

ÄMNE - STUDIECIRKLAR

Samverkan övrigt Arr. Deltagare Kvinnor Studietim.

Allmän utbildning 23 182 105 549

Humaniora, språk och konst 1 521 12 083 7 966 86 386

Hälso- och sjukvård 
samt social omsorg

30 236 149 717

Lant- och skogsbruk
samt djurskötsel

5 41 29 181

Naturvetenskap, matematik och data 10 51 27 284

Okänd - övriga ämnen 3 9 0 79

Pedagogik och ledarutbildning 590 4 932 2 257 11 839

Samhälls- och beteendevetenskap, 
juridik, handel, administration

65 570 314 1 938

Teknik 8 28 5 376

Tjänster 69 512 339 2 896

Summa 2 324 18 644 11 191 105 245
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Antal arrangemang 2015 2016 2017

Svenska från dag 1 0 167 62

Vardagssvenska 0 6 3

Summa 0 173 65

Antal deltagare 2015 2016 2017

Svenska från dag 1 164 1 500 699

Vardagssvenska 0 79 43

Summa 164 1 579 742

Antal studietimmar 2015 2016 2017

Svenska från dag 1 180 5 355 2 115

Vardagssvenska 0 340 140

Summa 180 5 695 2 255

SÄRSKILDA FOLKBILDNINGSINSATSER MED ASYLSÖKANDE 2015-2017
STUDIECIRKEL OCH ANNAN FOLKBILDNING

SÄRSKILDA FOLKBILDNINGSINSATSER MED ASYLSÖKANDE 2015-2017
STUDIECIRKEL OCH ANNAN FOLKBILDNING

SÄRSKILDA FOLKBILDNINGSINSATSER MED ASYLSÖKANDE 2015-2017
STUDIECIRKEL OCH ANNAN FOLKBILDNING

EJ STATSBIDRAGSBERÄTTIGAD VERKSAMHET - ÖVERSIKT

Verksamhetsform 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Landstingsfinansierad 
utbildning

0 0 0 0 0 0

Uppdragsutbildning 28 22 426 421 764 821

Annan ej statsbi-
dragsberättigad 
verksamhet

105 82 2 164 1 598 4 317 3 480

Summa 133 104 2 590 2 019 5 081 4 304

Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar
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Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer

Egen verksamhet

Egen verksamhet

Samverkan övrigt

Samverkan övrigt

Fördelning studietimmar 2017

Fördelning kulturprogram 2017

49%

76%

21%3%

13%

38%



Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten 
och genom kulturupplevelser. Vi erbjuder den nyskapande 
mötesplatsen, där människor stärker sin kompetens, vågar 
överskrida sina gränser och flyttar perspektiven in i framtiden.

Varje människa uppfattar sig som lärande och skapande med 
ansvar och kraft att påverka sin livsmiljö. Det lokala och globala 
samhället präglas av tillit eftersom varje människas kapacitet tas 
tillvara. Organisationer och arbetsplatser utvecklas med  
engagerad och kompetent medlemskraft och medarbetarkraft.

Sensus studieförbund 
Studentgatan 4, 211 38 Malmö

040-664 56 80
malmo@sensus.se 
sensus.se
facebook.com/sensusskaneblekinge

Här hittar du våra
kontaktuppgifter!


