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Vilja folkbildning

HELA FOLKBILDNINGSIDÉN grundar sig i a� människor möts och delar kun-

skap och erfarenhet med varandra. Vi tror a� det i sammanhang där det 

känns meningsfullt a� vara med respekt för varandras olikheter skapas 

förutsä�ningar för e� samhälle med engagerade och delaktiga människor.

Därför förändras och utvecklas Sensus studieförbund i samspel med sam-

hället i stort och i nära samverkan med medlemsorganisationers, samar-

betsparters och deltagares utveckling. Vi hi�ar ständigt nya föreningar, 

organisationer och verksamheter a� samarbeta med, inte minst med 

medlemmar som är nya i folkbildningssverige. 

I folkbildningen får olika slags kunskaper ta plats i en grupp. Det kan handla 

om a� känna till fakta, ha erfarenheter inom e� område eller färdigheter 

inom e� hantverk. Vi skapar förutsä�ningar för människors utveckling som 

deltagare, arrangörer, studiecirkelledare, band- och föreningsmedlemmar. 

Det är människors glöd, engagemang och vilja - tillsammans med folkbild-

ningens metoder som skapar utveckling, när exempelvis en grupp träffas i 

en bokcirkel kring hållbarhet, musiker ses i replokalen, en förening hi�ar 

formerna för si� arbete, scoutledare får en utbildning i a� möta deltagare 

med speciella behov och kyrkomusiker reflekterar över teologi.

OM FOLKBILDNING
Svensk folkbildning är en fri och frivillig bildning och 

utbildning för i huvudsak vuxna. Folkbildningen har flera 

syften och skapar nya chanser i livet för många. Över 

en miljon människor deltar varje år i verksamheten. Till 

folkbildningen räknas folkhögskolor och studieförbund. 

OM STUDIEFÖRBUND
Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund. Bakom 

studieförbunden står olika folkrörelser och andra orga-

nisationer. Det ger varje studieförbund en unik profil. 

Studieförbund finansieras till stor del genom stöd från 

stat, regioner och kommuner.

OM PEDAGOGIK
Folkbildningens pedagogik handlar om att anpassa studie-

cirklar efter deltagarnas förutsättningar och behov. Det be- 

tyder att folkbildningens deltagare har stort inflytande över 

vad och hur de ska lära sig. Deltagarna söker sin egen kun-

skap genom dialog, interaktion och reflektion. Studieför- 

bunden hjälper till med material och kunskap för att möjlig- 

göra meningsfullt och utvecklande lärande.

OM SENSUS
Sensus studieförbund skapar och finns med där mötes- 

platser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsam-

mans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och 

deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet 

och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

sensus.se/identitet

Folkbildningshjältar
Sensus 13 705* cirkelledare 
skapade förutsättningar för del-
tagare att ge och ta plats samt 
utvecklas under året.

Tar ton
I samverkan med Sensus deltog 
59 649* människor i körer, band 
och annat musicerande 2019. 

Samhällsbyggare
Under året deltog 138 371* 
människor i Sensus studiecirk-
lar och utvecklade på så sätt sig  
själva och samhället i stort.

* över hela landet

2020-04-05 

Varmt välkomna till Sensus Stockholm-Gotlands ordinarie 
regionstämma!

Torsdagen den 7 maj klockan 18:00 via webbmötestjänsten zoom. 
Länk till mötet skickas till dem som anmält sig som ombud eller observatörer. 

Alla handlingar finns på 
https://www.sensus.se/dela/stockholm-gotland-stamma/ 

Program:

17:00 Registrering öppnar, via webb.
18:00 Stämmoförhandling.

20:30 Avslutning.

Handlingarna finns från 4 veckor innan mötet på 
https://www.sensus.se/dela/stockholm-gotland-stamma/ 

Varje medlemsorganisation har 2 mandat (ombud) på regionstämman. 
Ytterligare personer får gärna delta i mötet som observatörer.

Anmälan av ombud till stämman sker senast den 30 april 2020 på adress nedan 
eller via e-post till: daniel.agren@sensus.se 

Välkomna!

På uppdrag av regionstyrelsen,
          

Mia Korsgren
Regionchef
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Statistik
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Sensus studieförbund har 32 
nationella medlemsorganisatio-
ner. Sensus Stockholm Gotland 
har utöver dem fler regionala 
medlemsorganisationer och 
samarbetsparter.

84 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbets-
part. 

Sensus Stockholm Gotlands yngsta och äldsta cirkelledare.  
Totalt är 3 272 ledare verksamma i regionen.

Antal studietimmar 2019 i studiecirklar, annan folkbild-
ning och kulturprogram.

Deltagare 2019 i studiecirklar och annan folkbildning 
fördelade efter åldersgrupp.

Unika deltagare 2019 i studie-
cirklar och annan folkbildning.

De tre största medlemsorga-
nisationer i Sensus Stockholm 
Gotland räknat i antal studie-
timmar.
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Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

58 % 26 % 16 %

Fördelning av verksamhet 2019.

Antal kulturprogram i Sensus 
Stockholm Gotland 2019. Det 
kan exempelvis vara föreläsning-
ar, konserter eller utställningar.

Sensus Stockholm Gotland 
genomförde 12 690 arrange-
mang under 2019. Det blir 35 
arrangemang per dag om en 
fördelar dem jämt över året.

Ökning av verksamhetsvoly-
men mellan 2018 och 2019 
räknat i antal studietimmar.

Totalt nådde Sensus Stockholm 
Gotland 538 326 deltagare 
under 2019. Om en fördelar dem 
jämt över året blir 1 475 deltagare 
per dag.

7 86735 arrangemang/dag +4 % 1 475 deltagare/dag
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84  %

Antal studietimmar 2019 tillsam-
mans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 
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1. Svenska kyrkan
2. Scouterna
3. Mandeiska  
 trossamfundet

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, 
unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, 
män, stadsbor... 100 % människor.

100 %

Anmälan till Sensus Stockholm-Gotlands regionstämma torsdag 7 
maj 2020 via webtjänsten zoom. Länken till mötet skickas till de som 
anmäler sig som ombud eller obervatörer.

(vänligen kryssa i nedan)

(  ) Ja, jag/vi deltar som ombud på Sensus Stockholm-Gotlands 
regionstämma.
Jag/vi heter och är ombud för: 

  ____________________________________________

(  ) Ja, jag/vi deltar som observatör på Sensus Stockholm-Gotlands 
regionstämma och representerar:

  ____________________________________________

Namn:  _______________________________________

Adress:  ____________________________________________

Postadress:  ____________________________________________

Telefon: ____________________________________________

e-post:  _______________________________________

Anmälan oss tillhanda senast den 30 april 2020 på adress: 
Sensus studieförbund, 

Att: Daniel Ågren, Box 4401, 102 68 Stockholm 
e-post: Daniel.agren@sensus.se


