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Sensus är en folkbildningsaktör som stärker 
andra; medlemsorganisationer, samarbetsparter, 
andra organisationer och individer. Vi vill vara 
samhällsaktörer som formar ett öppet, inklude-
rande och demokratiskt samhälle. Att arbeta med 
att stärka andras kapacitet är extra viktigt i tider 
av omvälvning och förändring. Vi människor och 
våra organisationer är duktiga på att forma vår 
framtid även under osäkra förhållanden. Vi står 
dock inför förutsättningar som utmanar hur vi hit-
tills har tänkt och agerat. Komplexiteten i samhäl-
let gör att vi behöver nya sätt att fungera.  
 

Det fungerar allt sämre att arbeta i hierarkier och 
stuprör. Att arbeta linjärt med planer ”från ax till 
limpa”. När ”limpan” är färdig visar det sig allt 
oftare att limpan var otillräcklig, eller att det var 
något helt annat som behövdes. De nya sätten att 
fungera handlar om att skapa arbetsformer och 
processer där samverkan och medskapande kan 
ske. Där man arbetar iterativt och lärande och där 
man tillsammans skapar ny kunskap och lösningar 
för samhällets utmaningar. Det är en stor för-
flyttning jämfört med vad som har fungerat väl i 
samhället tidigare. Därför blir arbetet svårare men 

också mer viktigt 
och givande. 
Sensus arbetar 
för att skapa för-
utsättningar för 
andra aktörer att 
arbeta på de sätt 
som samhällets 
förutsättningar 
kräver. Vi beja-
kar människans 
livslånga lust till 
utveckling och 
lärande. Vi ger 
plats för möten 

där flera tolkningar lever sida vid sida i respekt 
för varandra. På så sätt stärker vi varandra i vår 
förmåga att tolka, reflektera och sätta samman 
varandras kunskap till ny kunskap.

info

Mikael Sandgren, regionchef, Sensus Skåne-Blekinge

Folkbildning för ett 
hållbart samhälle

Sensus består av sex regioner 

och ett riksförbund med kansli i 

Stockholm. 

Läs mer på sensus.se/omsensus

Hos Sensus får du 

provtänka!

Sensus region Skåne-Blekinge har 
under flera år arbetat med att stärka 
vår egen förmåga att kunna ge bättre 
stöd till andra aktörer. Under 2019 in-
tensifieras det arbetet och vi kommer 
fokusera på ett antal tematiska områ-
den som vi ska bli extra starka inom, 
och som vi har uppfattat att våra med-
lemsorganisationer och samarbets- 
parter efterfrågar. Vi vill leva som vi 
lär. Även om arbetet är Sensus-internt 
vill vi samverka och medskapa det vi 
ska bli. På så sätt blir vi mer relevanta 
och en bättre partner till dem som ar-
betar med oss och för samhället i stort.



3

4.  Sensus - en stark aktör i    

  samhällsutvecklingen

5.  Sensus region Skåne-    

  Blekinge

7.  Regionens finansiering och   

  kvalitetsarbete

8.  Verksamheten 2018

9.  Verksamheten 2018 i urval

18.  Utvecklingsområden  2019

20.  Ekonomi

22. Verksamhetsstatistik
Fo

to
: P

er
 F

er
ri

ng
to

n



4

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
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Sensus region Skåne-
Blekinge
SENSUS STUDIEFÖRBUND REGION SKÅNE-BLEKINGE är en av sex 
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 2 700 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 9 300 årliga arrangemang, varav 1 900 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 (utom Perstorp), framförallt i samarbete med medlemsor-
ganisationer och andra samarbetsparter. I samarbete med bibliotek 
och andra samverkansparter skapar vi mötesplatser och kulturar-
rangemang. 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

Antal arrangemang 2018

2700

9300

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, 

Landskrona, Lund, Malmö och 

Karlskrona. 

searchbook

zoomin



6

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.

Reino Fridh, ordförande 
Eva Hall, vice ordförande 
Helena Tengstrand
Birthe Wallin
Magnus Johansson 
Mats Hansson
Clara Kristiansen 

Lars-Göran Persson 
Tomas Andersson
Stefan Ekblad
Helen Wilkens, 
personalrepresentant
Reino Fridh/Mikael Sandgren 
Regionchef

Regionen har haft representation i följande organisationers 
styrelser:
• Skånes studieförbund i samverkan; Reino 

Fridh, Kerstin Holmberg, temledare
• Blekinge Läns Bildningsförbund; Danne 

Carlson, teamledare. Kerstin Holmberg 
ersättare

• Jämshögs Folkhögskola; Reino Fridh, 
regionchef, ersättare Lars-Göran Persson, 
styrelseledamot

• AlltMöjligt Verkstaden; Broby Heléne 
Wilkens, styrelseledamot

Regionstyrelse 2018-2020
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 35 av de 38 
kommunerna (Höör, Staffanstorp 
och Vellinge har inte lämnat kom-
munala bidrag till Sensus under 
2018). Därutöver bedrivs verksam-
het som finansieras med deltagar-
avgifter. Exempel är individuell 
instrument och sångundervisning, 
kurser och annan fortbildning, 
diplomutbildningar etc. Sensus Skå-
ne- Blekinge driver också, i samver-
kan 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 35 av regionens 

38 kommuner

35  
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 2018
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Inspiration i kyrkan

Inspirationsdag Hela livet i Helsingborg 

En dag som vände sig till de ledare inom kyrkan 
som vi samarbetar med. Ett 60-tal deltagare var 
med under dagen.
 
Arrangemanget innehöll bland annat om:
Barnen i kyrkan

Seminariet var barnets plats i kyrkan. Hur mö-
ter vi barnen på bästa sätt? 
Hur får vi barnen att synas och trivas i för-
samlingen? Hur kan vi jobba med de frivilliga 
ledarna? 
Tar vi barnens tro på allvar?  
Psykisk ohälsa bland unga 
Psykisk ohälsa bland unga ökar. Anna som har 
personlig erfarenhet delade med sig av sin resa, 
gav oss kunskap, tips och tankar. 
Frågeställningar som kom upp var: Hur kan vi 
som kyrka finnas för dem som lider? Hur möter 
vi varandra och vad är viktigt att tänka på?
Själavård 

På seminariet togs det upp frågor som: Vilka är 
de grundläggande förutsättningarna för samtal 
på kristen grund? 
Vad finns det för synsätt på teologi och psykolo-
gi inom själavård? Vad är syftet med själavårds-
samtal?

Team Kyrkliga organisationer
Samverkar med våra stora kyrkliga 
organisationer Svenska kyrkan och 
EFS i en mängd verksamheter som 
konfirmander, körer, pilgrimskap, 
och Skånes orgelveckor. Ger stöd 
till idealitet och verksamhet för asyl-
sökande samt är medarrangörer till 
konferenser som Gospelfestivalen.

Kick-off för ledande förtroendevalda i kyrkoråd 
och kyrkofullmäktige samt kyrkoherde  

Dessa inbjöds i början av 2018 till en heldags 
kick-off. 
Dagen gav inspiration, verktyg och syre åt glö-
den inför den nya mandatperioden och kom-
mande kyrkorådsutbildningar. 
Det blev ett utmärkt tillfälle att möta biskop Jo-
han Thyrberg och svetsa ihop förtroendevalda 
och kyrkoherde inför kommande utmaningar.
Kick-offen ägde rum på 4 platser, Åkersberg, 
Karlshamn, Malmö och Hässleholm.Under året som gått har mycket fokus legat 

på att erbjuda inspirationsdagar för ledare 
och ideellt engagerade inom kyrkan. Här är 
ett axplock av utbudet

Barn och ungdomar som behöver mer... 

I september arrangerades en inspirationsdag 
för de som arbetar med barn och ungdomar 
inom kyrkan. 
Ett 70 tal deltagare kom till Hammenhög  för 
att lyssna på specialpedagog Eva Cangård som 
gav en spännande föreläsning. 
Temat för dagen hade särskilt fokus på hur vi 
bemöter våra yngre när det kommer till
koncentration, uppmärksamhet, impulsivitet, 
lärande och social samvaro.
Ämnen som berördes var ur ett pedago-
giskt perspektiv NPF - neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, Bemötande – för-
hållningssätt, möjligheter – begränsningar - 
arbetssätt – strategier.
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Tango – mer än bara dans 

I februari 2018 anordnade Tango punto com och 
Sensus en några veckors intensiv tangofördjup-
ning i Malmö. Under en period om fyra veckor 
fick tangodansare från hela regionen möjlighet 
att utveckla sin dans. Att dansa är inte bara att 
röra fötterna, dansen är komplex. Därför fick 
deltagarna gå på seminarier och träningstillfäl-
len i teknik, kroppsmedvetenhet, kommunika-
tion, sammanhang och musikalitet. Alla dessa 
delar samverkar för att göra tangodansaren 
riktigt bra. Det är kunskaper kring dessa ämnen 
som utvecklar och berikar deltagarna. 
 

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.

Dinzel Systemet

Fördjupningsveckorna tar avstamp i en specifik 
pedagogisk metod – Dinzel Systemet. Ett sätt att 
lära sig förstå, utveckla och fördjupa sin tango 
skapat av Gloria och Rodolfo Dinzel. Metoden är 
både teoretisk och praktisk och bygger på mer än 
trettio års forskning och erfarenheter. 

Visionen är att alla ska känna sig välkomma och 
kunna utvecklas i tangon. Välutbildade tango- 
lärare hjälper deltagarna framåt. Den här gången 
fick deltagarna också förmånen att ta del av Eric 
Dinzel och Flavia Kohults danser och kunskaper. 
Dessa två undervisar till vardags i Argentina och 
kommer till Sverige för att dela med sig av sina 
kunskaper om tangon och dess nyanser. 
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Sensus samarbete med Blekinge museum har 
genererat studiecirklar i Elleholm/Mörrums 
församling och i Ronneby. Som volontärer vid 
arkeologiska grävningar under sommaren på 
båda dessa platser fick deltagarna vara med om 
att hitta fantastiska fynd. I Elleholm bland annat 
en gulddukat från Venedig daterad 1343, den tid 
då doge Andrea Dandalo härskade (1343-1354). 
Det är den enda medeltida venetianska dukaten 
som påträffats i Sverige - och detta på ärkebis-
kopens borg Sjöborg, belägen på platsen för 
medeltidsstaden Elleholm.
 I Vång hittade en av våra volontärer en Guldfo-
liefigur, just denna var speciell då den förställde 
ett par, det finns inga av dessa fyndade på östra 
sidan av Sverige tidigare. Vi kan med belägg säga 
att vi varit med och skrivit historia.
Historia är ett sätt att förstå vår samtid och 
framtid. Alltmer viktigt är det att få tillgång till 
de sammanhang som de nutida arkeologiska 
utgrävningarna kan ge oss. Att få vara med i ar-
betet som volontärer i spännande utgrävningar, 
tillsammans med erfarna arkeologer är mycket 
speciellt. Vi får insikt med professionalism i 
form av historia, arkitektur, geologi, antropolo-
gi, konst, ingenjörsteknik och mycket mer. Mel-
lan grävningar finns det en hel del att förkovra 
sig i. Arbetet fortsätter framöver.
 
Pia Marcolin, verksamhetsutvecklare

Team Kultur
Arbetar med musik och kultur för 
unga och unga vuxna, musikpro-
duktionskurser samt lyfter fram 
Sensus identitet genom ett öppet  
utbud. Det kan vara skrivcirklar, 
dans, Mindfulness, kurser i kon-
flikthantering eller amningskurser. 
Teamet fortsätter bredda verk-
samheten gällande musikgenres, 
kön, etnicitet och närbesläktade 
kulturformer. Bland annat genom 
DJ-kurser, bandträffar och samar-
beten med RSMH (Riksförbundet 
för Social och Mental hälsa) och 

Guldgubbar i 
Vång

Fo
to

: J
im

m
y 

Ju
hl

in

Att resa i dansens – eller skrivandets 
tecken
Under många år har vi givit möjligheter till 
resande där dans eller kreativt skrivande 
varit ett samlande tema men där livsfrågor 
såväl som kulturmöten, globala frågor 
och platsernas samtidshistoria och – 
utmaningar funnits med som en naturlig 
del.
Sju gånger har en grupp på 8-16 personer 
kunnat följa med till Södra Indien, senast 
nu i december 2018-januari 2019, där för-
beredelserna skett hela hösten med Lear-
nify som plattform. Väl på plats har delta-
garna fått möta många slags dans satt i sina 
kulturella och politiska sammanhang, sett 
hur den används i arbetet med ”mentally 
challenged children” såväl som i upprät-
tandet av daliternas status och stamfolkens 
värde. Gruppen har fått förståelse för hur 
framför allt hinduismen och kristendom 
påverkar samhället och kastsystemet mm. 
Genom  egna dansdagar och workshops 
har gruppen sedan kunnat bearbeta allt 
som upplevts.

Många resor har också gått till Lesbos 
genom åren, både med danstema och med 
kreativt skrivande, senast 2018.  Under de 
år då flyktingströmmarna var som allra 
starkast och dessutom anlände just till 
den del av ön där grupperna bott, var både 
dans och skrivande till stor hjälp för bear-
betning av alla upplevelser. Många delta-
gare gav också tid åt hjälparbete. För övrigt 
ger dessa resor stor förståelse för ekologin 
på ön, för grekisk kultur och historia samt 
för hur nutidens svåra ekonomiska situa-
tion drabbat de enskilda byborna.

Resor inom Sverige erbjuds också, med 
liknande innehåll; olika platser på Österlen 
har varit målet, en gång Söderåsen och i år 
blir det en dansvecka på Ven. 

Pia Lamberth, Verksamhetsutvecklare
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Team Projekt och utbildning
Arbetar med olika projekt och 
profilutbildningar, alla i nära sam-
verkan med våra medlemsorga-
nisationer och samverkansparter. 
Under 2018 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.

Sacerprojektet
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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 studieförbund Region Skåne-Ble-
kinge och församlingarna i stiftet. 

Våra kyrkor rymmer otaliga föremål med kul-
turhistorisk värde; dopfuntar, epitafier, altar- 
uppsatser, ljusstakar etc. Ovärderliga föremål 
som berättar om vårt samhälle genom tiderna 
och om skiftande traditioner och ideal. Dessa 
föremål skyddas av kulturmiljölagen och enligt 
denna ska varje församling ha en förteckning 
över inventarier med kulturhistoriskt värde. Da-
tabasen Sacer är ett nationellt inventarieregister 
som har utvecklats av Svenska kyrkan för att 
erbjuda församlingar en möjlighet till enhetlig 
och digital registrering av sina kulturhistoriskt 
värdefulla föremål. 

Under 2018 har de två teamen i projektet med 
placering Malmö respektive Karlskrona fort-
satt arbetet med att inventera stiftets över 500 
kyrkor. I inventeringsarbetet digitaliseras först 
församlingens inventarieförteckningar genom 
att informationen registreras i databasen Sacer. 
Därefter genomförs en inventering i kyrkan. 
Efter digitalisering och inventering bjuds för-
samlingarna in att delta i en endagsutbildning 
om databasen och om de lagar som skyddar vårt 
kyrkliga kulturarv. På så sätt medverkar projekt 
Sacer till att öka medvetenenheten och kun-
skapen om kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga 
inventarier och förbättrar förvaltning och admi-
nistration kring dessa. 

Ulrika Randver, projektledare
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Kompetensförsörjning 
i fokus

Sensus erbjuder en mängd olika utbildningar 
för den som vill vidareutbilda sig. Utbildningar 
formas dels efter efterfrågan och dels utifrån 
våra egna koncept. Utbildningarna är dip-
lomutbildningar inom bland annat HR, kom-
munikation, ledarskap, men även utbildningar 
inom arbetsmiljö och ekonomi som genomförs. 
Utöver detta erbjuds inspirationsdagar och 
föreläsningar inom aktuella ämnen. Vårt nära 
samarbete med våra ledare gör att vi snabbt kan 
anpassa våra utbildningar efter efterfrågan och 
omvärlden behov. 
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Under 2018 har vi haft en fortsatt stor efter-
frågan på våra diplomutbildningar. De sär-
skilt eftertraktade utbildningarna har varit 
HR-koordinator, HR-specialist. Vi startade 
två HR-Koordinatorer och en HR-Specialist 
under året. Flera deltagare betalar utbild-
ningen själva, men vi har även deltagare 
från näringslivet, offentliga liksom från som 
idéburna sektorn. Vår Diplomerade Informa-
tör som nu heter Diplomerad Kommunikatör, 
startade i augusti. På den utbildningen kom-
mer flest deltagare från Svenska Kyrkan.   

Vi har även haft utbildningar inom ekonomi 
och löneadministration. Våra deltagare där 
har kommit från näringslivet, Trygghetsrå-
det, Trygghetsstiftelsen och Omställnings-
fonden. Vi har även haft en del One-to-One 
kurser som Trygghetsrådet köpt in till 
enstaka klienter vilka vill uppdatera sina 
CV. Utbildningarna riktar sig framförallt till 
assistenter och administratörer som vill få 
fördjupade kunskaper. 
I maj hade vi en ”Alumni dag” med före-
läsning i ”Härskartekniker”, för deltagare 
som gått eller går en Diplomutbildning. Vi 
kommer att ha en Alumni-dag varje år, för att 
kunna hålla kontakten med fd deltagare och 
för att de ska ha möjlighet att återse varan-
dra. 
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RådRum erbjuder frivilligbaserad, kostnadsfri, 
opartisk och konfidentiell rådgivning för personer 
som är nya i Sverige. Idag finns tretton RådRum på 
nio orter runtom i Skåne. RådRum ger nyanlända 
en möjlighet att möta någon som talar det egna 
språket och som inte representerar det etablerade 
systemet till vilket de ofta står i stark beroende-
ställning. Målet är att öka tilliten till och delak-
tigheten i samhället och att stärka förmågan till 
egenmakt hos besökaren.

Under 2018 har RådRum genom Sensus utbildat 
och vidareutbildat cirka 140 frivilliga rådgivare 
och 6 cirkelledare i Skåne. Cirkeldeltagarna är per-
soner som är både nya och etablerade i Sverige, för 
att rådgivarnas erfarenheter och kompetenser ska 
komplettera varandra. Genom samtal, erfarenhets-
utbyte, informationssökning, övningar och rollspel 
förbereder de sig för uppdraget som frivilligrådgi-
vare. Att engagera sig i RådRum och delta i Råd-
Rums studiecirklar är integration i praktiken.

RådRum är ett samarbete i en kunskapsallians 
mellan Sensus, Hållbar Utveckling Skåne, IM 
Individuell Människohjälp, Malmö stad och Re-
gion Skåne där alla bidrar med tid, erfarenhet och 
engagemang. Samverkan är en nyckel till framgång. 
Om introduktionen av människor i ett samhälle 
kan beskrivas i termer av framgång är den i så fall 
helt beroende av att alla goda krafter arbetar till-
sammans, hela vägen och med individen i centrum. 

Viktoria Wågert, verksamhetsutvecklare Rådrum

RådRum – för ökad egenmakt 
och integration

I november publicerades en delrapport om 
RådRum som finns att läsa här:
http://radrumsverige.se/wp-content/uplo-
ads/2018/11/RadRum_delrapport-nov2018.pdf
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Under 2019 kommer TIA-samordnarna att 
jobba med bemötande utifrån diskrimine-
ringsgrunderna och då framförallt ur ett 
HBTQ-perspektiv. Anledningen till detta 
är framförallt för att vi märker att behovet 
finns och efterfrågas ute i verksamheterna.

Länsstyrelserna har startat ett partnerskap 
med organisationer i idéburen sektor för att 
låta samordnartjänster finnas närmre aktö-
rerna och på så sätt nå ut på ett lättare sätt 
än vad Länsstyrelsen själv kan göra.

På Sensus Skåne Blekinge finns det två 
samordnare som delar en tjänst på 50% 
tillsammans.
Samordnartjänsten startade i november 
2017 och jobbar utifrån geografiska områ-
den (noder). TIA-samordnarna på Sensus 
har mellersta Skåne som ansvarsområ-
de och jobbar ut mot alla föreningar och 
organisationer som arbetar med, eller vill 
arbeta med målgruppen. Samordnarna har 
tre huvudsakliga uppgifter: Kartläggning så 
att behovet hos deltagarna möts upp ute i 
verksamheterna, att främja samverkan och 
samverkansstrukturer och att agera kun-
skapsförmedlare för att sprida information 
mellan myndigheter och idéburen sektor.

Under det första året har TIA-uppdraget 
gått ut på förankra själva tjänsten ute i 
noden genom att besöka ett stort antal verk-
samheter, kalla till nätverksträffar och att 
närvara i redan befintliga nätverk. I meller-
sta Skåne har två stora Tematräffar arrang-
erats, med ca 50 deltagare per tillfälle. Den 
första handlade om rådgivning, asylrätt och 
psykosocial hälsa och den senaste som hölls 
den 29 januari i år handlade om hur man 
arbetar som asylsökande och vad som krävs 
om man vill anställa en person i asylproces-
sen.

Under hösten 2018 drev TIA-samordnarna 
tillsammans med Coompanion och Zenit 
Design DIT-Lab, ett pilotprojekt där vi 
tillsammans med verksamheter i idéburen 
sektor tog fram ett material för verksam-
heter. Att på ett enklare sett ta reda på 
behovet hos deltagarna. Förhoppningen är 
att materialet på ett enkelt sätt ska kunna 
användas ute i verksamheterna för att reda 
ut hur behoven ser ut och hur de förändras 
över tid.

#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".

Tia - Tidiga insatser för
asylsökande
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Sveriges Radios arabiska veckoprogram 
Arabisktalkshow, intervjuade nyligen två 
kvinnor som hade deltagit i olika studiecirklar 
hos Sensus i Kristianstad. Zanobia hade gått en 
föräldrastödsgrupp med fokus på att stötta sitt 
barns lärande och Iman hade deltagit i en kvin-
nogrupp med temat hälsa och samhälle.   

I programmet berättar Iman om hur gruppen, 
som tillkommit inom ramen för satsningen 
Uppsökande verksamhet för utrikesfödda 
kvinnor, blev startskottet för hennes resa ur 
depression. Hon betonar cirkelledares roll i att 
uppmuntra henne till att komma på träffarna. 
Genom cirkel fick hon mer kunskap om samhäl-
let i Sverige och hälsotips såsom avslappnings-
metoder och regelbundna promenader, som 
hon upplevde som värdefulla för att komma ur 
depressiva tankar. Hon tycker också att studie-
cirkeln lärde henne att lyssna och reflektera 
över både sina egna och andras tankar på ett 
mindre dömande sätt. Den nya kunskapen gav 
henne en stärkt självkänsla, berättar hon. Något 
som också gav en känsla av egenmakt och driv-
kraften att börja lära sig språket och integrera 
sig i samhället. Inom ramen för satsningen har 
flera andra cirklar likt Imans grupp skapats på 
flera orter i Skåne. 

Zanobia deltog istället i en föräldrastödsgrupp 
inom ramen för satsningen Föräldrars delak-
tighet i sina barns lärande. Sensus riktade sig 
särskilt till målgruppen utrikesfödda föräldrar 
eftersom barn till den målgruppen statistiskt 
sätt går ut grundskolan med låga meritvärden. 
För att informationen skulle kunna tillgodoses 
och delaktigheten öka, erbjöds cirklar och före-
läsningar på modersmål. Innehållet för cirklar-
na byggde på materialet ”Att stötta sitt barns 
lärande”, som Sensus tog fram tillsammans 
med föreningen Föräldrainitiativet. 
Materialet har som syfte att fördjupa kunskaper 
om skolan, föräldrars roll och samverkan mellan 
skolan och hemmet. 

Särskilda folkbildnings- 
satsningar: 

▻ Svenska från dag ett och Var-
dagssvenska:
stärka kunskaper i svenska språket 
och om samhället samt till att främja 
deltagande i arbets- och samhälls-
livet för asylsökande och för perso-
ner som har fått uppehållstillstånd 
och bor i Migrationsverkets anlägg-
ningsboende

▻ Uppsökande verksamhet för utri-
kesfödda kvinnor genom uppsökan-
de insatser motivera och rekrytera 
utrikesfödda kvinnor som av olika 
skäl inte deltar i utbildning som 
främjar deras chans till jobb. 

▻ Föräldrars delaktighet i sina 
barnslärande

Nycklar till livet

För Zanobia var studiecirkeln betydelsefullt 
för att förstå skolsystemet i Sverige och få 
mer kunskap om sina barns rättigheter. Det 
viktigaste hon lärde sig, säger hon, var vikten 
av att ha löpande samverkan mellan skolan 
och hemmet för att kunna stödja sina barns 
skolgång. Hon rekommenderar nyanlända 
föräldrar att delta i Sensus föräldracirklar.  
Satsningen Uppsökande verksamhet för 
utrikesfödda kvinnor fortsätter 2019 men 
Föräldrars delaktighet i sina barns lärande 
har regeringen beslutat att inte ge fortsatt 
finansiering till. 
Intervjuerna finns på sverigesradio.se/ara-
bisktalkshow från programmen 11 jan och 1 
feb. 

Priyanka Mellergård John och 
Buhaa Abdulrahaman



18

Medarbetarskap och ledarskap
Sensus är ett studieförbund i förändring, identiteten 
ska omsättas i handling. Ledarskap i Sensus syftar 
till att skapa delaktighet, väl underbyggda beslut och 
beredskap inför framtiden.

Medarbetarskap är utgångspunkten för ledarskap. 
Sensus synsätt är att vi är medarbetare i första hand
och har en funktion/roll i andra hand. Sensus led-
arskap utgår från Sensus identitet och en tilltro till 
medarbetares och människors förmåga att växa, lära 
och prestera.
Medarbetarskap, engagemang i arbetsuppgifter och i 
Sensus folkbildning, kreativitet och flexibilitet är för-
utsättningar för en god och stimulerande arbetsmiljö. 
Med grund i det individuella engagemanget erbjuder 
Sensus goda möjligheter till lärande och utveckling.
Vi arbetar med ständiga förbättringar för att utveckla 
arbetssätt och en god arbetsmiljö. Vi ska arbeta för att 
ha en effektiv organisation i alla led. Vi ska ha en bra 
verksamhet och en god ekonomi. 
Vi förenklar där vi kan, har enhetliga rutiner och är 
tydliga med vem-som-gör-vad. Varje medarbetare har 
egenansvar i sina arbetsuppgifter och för sin del i öm-
sesidigt samarbete och påverkan på andra. God kvali-
tet, god service och god arbetsmiljö stärker Sensus.
Tillsammans genomför vi Sensus och regionens upp-
drag, tillsammans når vi uppsatta mål.

Regionens långsiktiga mål och prioriteringar 

Utvecklingsområden  2019

Regionens långsiktiga mål och prioriteringar 

Verksamheten i regionen vägleds av Sensus identitet samt av regionala mål och prioriteringar.
Huvudsaklig inriktning 2018 – 2022 är fastställd av Regionstämman i april 2018, med följande 
långsiktiga mål.
 

Regionen ska arbeta för:
- att förtydliga Sensus värdegrund och identitet i all verksamhet
- att med långsiktiga och kvalitativa relationer fördjupa samverkan med medlemsorganisationer
 och samverkansparter
- att finnas där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas
- att vara en aktiv part i samverkan med kommuner, regioner och andra samhällsaktörer
- att vara en aktiv part i samverkan med civilsamhällets organisationer
- att vara en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv arbetsplats
- att ha en ekonomi i balans, bygga eget kapital och samtidigt öka Sensus intäkter av
 offentliga bidrag samt andra intäktskällor
- att säkerställa en god kvalitet i all verksamhet
- att arbeta aktivt med omvärldsbevakning och framtidsfrågor
 

Sensus identitet, det vi vill vara, ska speglas allt vad vi gör.
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För detaljerad redovisning 

hänvisas till Årsredovisning för 

Sensus Skåne-Blekinge

Ekonomi

tip

Resultaträkning       2018    2017
    
VERKSAMHETENS INTÄKTER  
Deltagar- och försäljningsintäkter  15 005   16 570
Bidrag      30 426   29 628
Övriga intäkter      7 978     6 436 

Summa verksamhetens intäkter  53 409   52 634
    
    
VERKSAMHETENS KOSTNADER   
Direkta verksamhetskostnader    -8 334    -9 079
Övriga externa kostnader   -14 819  -14 230
Personalkostnader    -30 664  -28 263
Av- och nedskrivningar          -41         -29 

Summa verksamhetens kostnader  -53 858  -51 601
    
VERKSAMHETENS RESULTAT      -449   1 033
    
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   49          32
Räntekostnader och liknande resultatposter         -31        -21
Summa resultat från finansiella investeringar          18                      11
    
Summa           -431    1 044
    
ÅRETS RESULTAT         -431 1 044
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För detaljerad redovisning 

hänvisas till Årsredovisning för 

Sensus Skåne-Blekinge

💰

 

Balansräkning        2018    2017
    
Tillgångar    
    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
    
MATERIELLA 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Inventarier              59         64
Summa anläggningstillgångar            59         64

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
    
KORTFRISTIGA FORDRINGAR   
Kundfordringar       1 538     2 092
Övriga kortfristiga fordringar       8 591    8 272
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 300    1 307
Summa       11 429  11 671
  
   
KASSA OCH BANK        2 107    1 304
Summa omsättningstillgångar     13 536  12 975

SUMMA TILLGÅNGAR   13 595 13 039
   
    
Eget kapital och skulder    
    
EGET KAPITAL    
Balanserat resultat        4 341    3 297
Årets resultat           -431    1 044 
 
Summa         3 910    4 341 

KORTFRISTIGA SKULDER    
Leverantörsskulder        1 987    2 299
Övriga kortfristiga skulder       2 124    1 268
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter        5 574    5 131
 
Summa         9 685    8 698

SUMMA EGET KAPITAL 

OCH SKULDER    13 595 13 039
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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 2017 2018

Studiecirkel 2 324 1 964

Annan folkbildningsverksamhet 1 225 1 290

Kulturprogram 5 856 5 949

Summa 9 405 9 203

Antal deltagare 2017 2018

Studiecirkel 18 644 14 978

Annan folkbildningsverksamhet 19 010 20 924

Kulturprogram 346 696 356 381

Summa 384 350 392 283

Antal studietimmar 2017 2018

Studiecirkel 105 245 103 344

Annan folkbildningsverksamhet 42 426 38 703

Kulturprogram 58 560 53 316

Summa 206 231 195 363

STATSBIDRAGSBERÄTTIGAD VERKSAMHET - ÖVERSIKT
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ÅLDERSKATEGORIER

UNIKA DELTAGARE

Studiecirkel 2017 2018

Under 13 år 0 0

13-24 år 7 5 51 4 469

25-65 år 6 280 5 818

Över 65 år 4 813 4 691

Summa 18 644 14 978

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 2017 2018

Under 13 år 6 063 5 039

13-24 år 2 236 3 417

25-65 år 7 171 8 370

Över 65 år 3 540 4 098

Summa 19 010 20 924

Annan folkbild. 2014 2015 2016 2017 2018

12 265 12 483 12 263 12 779 13 120

Summa 20 619 20 874 21 287 25 108 21 955

Annan folkbild. 2014 2015 2016 2017 2018

1 954 1 802 1 512 1 555 1 605

Summa 3 965 3 919 3 550 3 625 3 453

Studiecirkel 2014 2015 2016 2017 2018

8 354 8 391 9 024 12 329 8 835

Studiecirkel 2014 2015 2016 2017 2018

2 011 2 117 2 038 2 070 1 848

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 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Utrikesfödda 98 108 754 695 5 673 4 867

Deltagare med 
funktionsnedsättning

34 29 366 114 1 213 738

Arbetslösa 27 33 90 106 1 339 1 729

Summa 159 170 1 210 1 082 8 225 7 334

Annan folkbildning 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Utrikesfödda 44 17 395 178 3 778 348

Deltagare med 
funktionsnedsättning

10 10 132 114 343 3 389

Arbetslösa 0 0 0 0 0 0

Summa 54 27 527 292 4 121 3 337

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 2017 2018 2017 2018

Bjuv 849 385 46 44

Bromölla 742 616 65 65

Burlöv 215 183 0 0

Båstad 548 860 82 59

Eslöv 265 364 56 43

Helsingborg 18 351 15 998 573 855

Hässleholm 5 407 4 968 222 245

Höganäs 1 020 1  142 145 128

Hörby 726 594 36 39

Höör 1 011 2 200 41 47

Klippan 158 50 5 6

Kristianstad 31 119 10 875 1 097 864

Kävlinge 320 256 0 1

Landskrona 7 986 8 236 118 93

Lomma 498 411 46 44

Lund 10 182 9 193 1 077 980

Malmö 38 062 49 949 580 421

Osby 287 203 34 34

Perstorp 726 0 0 0

Simrishamn 2 227 6 865 118 298

Sjöbo 740 1 093 88 143

Skurup 814 755 43 49

Staffanstorp 561 410 22 33

Svalöv 366 382 29 29

Svedala 241 185 17 9

Tomelilla 321 741 11 48

Trelleborg 108 411 1 24

Vellinge 222 437 33 48

Ystad 1 044 1 421 57 33

Åstorp 2 237 233 64 4

Ängelholm 3 072 3 133 154 160

Örkelljunga 3 453 4 311 103 148

Östra Göinge 3 500 4 800 218 168

Summa 137 375 131 660 5 178 5 362

ANTAL STUDIETIMMAR 
MINSKNING -4,2 %

ANTAL KULTURPROGRAM
ÖKNING 3,6 %
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VERKSAMHET PER LÄN OCH KOMMUN - STUDIETIMMAR OCH ANNAN FOLKBILDNINGSVERKSAMHET

Studietimmar Kulturprogram

Blekinge 2017 2018 2017 2018

Karlshamn 1 644 1 717 183 178

Karlskrona 2 434 3 166 240 230

Olofström 1 225 1 285 73 55

Ronneby 4 151 3 869 119 86

Sölvesborg 838 338 63 46

Summa 10 292 10 375 678 595

ANTAL STUDIETIMMAR 
ÖKNING 0,8 %

ANTAL KULTURPROGRAM
MINSKNING -12,2 % 

Studietimmar Kulturprogram

ANTAL STUDIETIMMAR 
MINSKNING -3,8%

ANTAL KULTURPROGRAM
ÖKNING 1,7%

Totalt regionen 2017 2018 2017 2018

147 667 142 047 5 856 5 957
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MEDLEMSORGANISATIONER OCH SAMVERKANSPARTER

Medlemsorganisationer 2017 2018 2017 2018

ABC - Aktiva insater för människor och 
miljö

0 0 6 0

Amningshjälpen 176 36 0 0

BRO - Bröstcancerföreningarnas 
riksorganisation

120 112 7 16

Credo 0 0 26 28

EFS 2 327 3 117 300 264

Frisk och Fri - Riksförbundet mot 
ätstörningar

70 35 11 7

Föreningen Svenska kyrkans anställda 
i sjukhuskyrkan

20 0 0 0

Individuell Människohjälp 84 286 7 7

KFUMs Idrottsförbund 210 0 0 0

KFUMs Scoutförbund 270 0 0 0

KFUM Sverige 2 002 1 865 12 0

Kvinnor i Svenska kyrkan 91 102 16 11

Mandeiska Sabeiska Samfundet 0 0 10 4

RFHL - Riksförfbundet för Rättigheter, 
Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

0 0 0 0

Riksförbundet Sveriges 
konstföreningar

295 216 10 11

Riksförbundet Sveriges lottakårer 0 0 110 7

Riksorganisationen SPES 63 119 1 2

Scouterna 25 551 14 085 98 43

SHEDO - Self Harm and Eating 
Disorders Organisation

20 12 1 2

Svenska kyrkan 40 709 38 961 3 759  3 947

Svenska kyrkans Lekmannaförbund 150 72 09 134

Svenska kyrkans Unga 79 20 0 0

Svenska muslimer för fred och rättvisa 0 32 1 3

Sveriges Kyrkosångsförbund 378 97 0 0

Sveriges Syriska Riksförbund 0 0 0 0

Y’s men International Region Sweden 0 0 10 0

Summa 72 135 58 897 4 394 4 486

Studietimmar Kulturprogram
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MEDLEMSORGANISATIONER OCH SAMVERKANSPARTER

Studietimmar Kulturprogram

Samverkan övrigt 2017 2018 2017 2018

Feministiskt initiativ 42 0 4 0

SPRF - Sveriges Pensionärers 
Riksförbund

1 300 0 30 0

Vision 0 0 3 4

Övriga samverkanspartner 19 220 16 501 1 148 1 154

Lokal/regional medlems-
organisation

188 517 88 44

Summa 19 450 17 018 1 274 1 200

Egen verksamhet 56 032 66 132 198 271

Studietimmar Kulturprogram

Totalt regionen 2017 2018 2017 2018

Medlemsorganisationer 72 135 58 897 4 394 4486

Samverkan övrigt 19 450 17 018 1 244 1 200

Egen verksamhet 56 032 66 132 198 271

147 617 142 047 5 836 5 957
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ÄMNE - ANNAN FOLKBILDNINGSVERKSAMHET

KULTURPROGRAM 2017 - KULTURFORM

Samverkan övrigt Arr. Deltagare Kvinnor Studietim.

Allmän utbildning 36 431 301 561

Humaniora, språk och konst 832 15 544 11 700 26 644

Hälso- och sjukvård 
samt social omsorg

18 174 145 602

Lant- och skogsbruk
samt djurskötsel

1 7 5 55

Naturvetenskap, matematik och data 0 0 0 0

Okänd - övriga ämnen 0 0 0 0

Pedagogik och ledarutbildning 288 3 567 1 882 9 144

Samhälls- och beteendevetenskap, 
juridik, handel, administration

97 1 033 594 1 335

Teknik 0 0 0 0

Tjänster 18 168 129 362

Summa 1 290 20 924 14 756 38 703

Samverkan övrigt Arr. Deltagare Kvinnor

Dans 27 968 740

Dramatisk framställning 82 5 496 3 4 04

Film/foto/bild 62 2 163 1 292

Föreläsning 2 569 88 135 51 922

Konst/konsthantverk 75 1 176 999

Litteratur 62 862 544

Sång/musik 2 601 226 799 140 858

Tvärkulturell verksamhet 342 13 549 7 996

Utställningar 137 17 233 10 419

Summa 5 957 356 381 218 174

ÄMNE - STUDIECIRKLAR

Samverkan övrigt Arr. Deltagare Kvinnor Studietim.

Allmän utbildning 16 160 119 427

Humaniora, språk och konst 1 547 11 77 7 774 89 709

Hälso- och sjukvård 
samt social omsorg

16 111 63 443

Lant- och skogsbruk
samt djurskötsel

5 41 27 145

Naturvetenskap, matematik och data 9 41 22 510

Okänd - övriga ämnen 2 6 0 41

Pedagogik och ledarutbildning 212 1768 807 4 201

Samhälls- och beteendevetenskap, 
juridik, handel, administration

80 588 344 3 515

Teknik 11 35 3 533

Tjänster 66 457 294 3 820

Summa 1 964 14 978 9 453 103 344
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Antal arrangemang 2015 2016 2017 2018

Svenska från dag 1 0 167 62 xx

Vardagssvenska 0 6 3 xx

Summa 0 173 65 xx

Antal deltagare 2015 2016 2017 2018

Svenska från dag 1 164 1 500 699

Vardagssvenska 0 79 43

Summa 164 1 579 742

Antal studietimmar 2015 2016 2017 2018

Svenska från dag 1 180 5 355 2 115

Vardagssvenska 0 340 140

Summa 180 5 695 2 255

SÄRSKILDA FOLKBILDNINGSINSATSER MED ASYLSÖKANDE 2015-2018
STUDIECIRKEL OCH ANNAN FOLKBILDNING

SÄRSKILDA FOLKBILDNINGSINSATSER MED ASYLSÖKANDE 2015-2018
STUDIECIRKEL OCH ANNAN FOLKBILDNING

SÄRSKILDA FOLKBILDNINGSINSATSER MED ASYLSÖKANDE 2015-2018
STUDIECIRKEL OCH ANNAN FOLKBILDNING

EJ STATSBIDRAGSBERÄTTIGAD VERKSAMHET - ÖVERSIKT

Verksamhetsform 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Landstingsfinansierad 
utbildning

0 65 0 566 0 672

Uppdragsutbildning 22 12 421 216 821 338

Annan ej statsbi-
dragsberättigad 
verksamhet

82 82 1 598 867 3 480 3 382

Summa 104 159 2 019 1 649 4 304 4 392

Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar
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Antal arr Antal deltagare antal stimmar

Studiecirklar och annan fokbildningsverksamhet 11 68 433

Uppsökande verksamhet 24 266

Summa 35 334 742

Antal studietimmar Antal arr Antal deltagare antal stimmar 2018

Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet 23 178 532

Kulturprogram 45 733

Summa 68 911 532

UPPSÖKANDE VERKSAMHET UTRIKESFÖDDA KVINNOR 2018
STUDIECIRKEL OCH ANNAN FOLKBILDNING

FÖRÄLDRARS DELAKTIGHET I LÄRANDET 2018
STUDIECIRKEL OCH ANNAN FOLKBILDNING



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!


