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S

ensus skapar, initierar och möjliggör möten mellan människor. Möten där
vi lever vår vision att varje människa uppfattar sig som lärande och skapande
med ansvar och kraft att påverka sin livsmiljö. Möten som präglas av tillit och
engagemang. Möten vi är stolta över och vill berätta om.
Kultur och folkbildning går hand i hand. Kultur ger möjlighet till ökad förståelse av oss själva och av andra. Vi ges möjlighet att dela tankar och reflektioner. Genom
folkbildning och kultur ökar kunskapen på bekostnad av fördomen. Det i sin tur ökar förståelsen för olika sätta att tänka, tro och leva.
Under åren 2016 och 2017 har Sensus riksförbund och samtliga regioner ägnat stor kraft
åt den resa vi kallat Destination framtiden. Vi lever i en ständig utveckling och rörelsen
framåt fortsätter utifrån nya förutsättningar. Destination framtiden är nu avslutad och vi
har fattat beslut och genomfört förändringar. Vi ser med tillförsikt fram emot att tillsammans genomföra det vi nu kallar Vilja vidare.
Ett led i den förändring som beslutats är en regionförändring där Sensus gått från åtta
till sex regioner. För oss i region Stockholm-Gotland har förändringarna inneburit att vi nu
omfattar hela Stockholms län samt Region Gotland och vi välkomnar sju nya kommuner i
vår gemenskap.
Några saker som i hög grad påverkat Sensus Stockholm-Gotland är att Stockholms
stad bestämt sig att renovera Medborgarhuset
och vi har flyttat till evakueringslokaler. En
annan viktig förändring är att regionstyrelsen
beslutat att avveckla en del av den verksamhet som inte varit bidragsberättigad. Detta ha
varit en svår process eftersom kvaliteten på verksamheten varit mycket god men dess volym blev på sikt ett hot mot vår status som ideell förening. Styrelsen är trygg i att detta svåra beslut var nödvändigt och rätt att fatta.
I verksamhetsberättelsen finns ett axplock av allt det vi gjort tillsammans under åren
2016-2017. Läs och låt dig imponeras!
Personligen blir jag ständigt imponerad av all den fantastiska och genomtänkta verksamhet vi bedriver och jag vill rikta ett STORT TACK till alla våra många ledare, anställda
och förtroendevalda för det engagemang ni lägger ner varje dag.
Varje besök jag gör i verksamhetslokalerna erbjuder mig nya möten – möten som förändrar mig – kom, låt oss förändra världen!

”Sensus skapar, initierar
och möjliggör möten
mellan människor.”

Stockholm, februari 2018

Niklas Hedberg
Ordförande
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Det här är Sensus
Sensus bedriver folkbildningsarbete och är ett av
Sveriges tio studieförbund. Vi är en idéburen organisation som arbetar med bildning och kultur med
fokus på livs-, rättighets- och hållbarhetsfrågor. Vi
verkar i hela landet och i nära samarbete med våra
medlemsorganisationer. Vår verksamhet är tillgänglig för var och en som vill delta.
nytänkande i folkbildningsvärlden. Här finns samarbete med och mellan såväl kristna och muslimska samfund som humanitära och fackliga organisationer. Här finns en av landets största musik
verksamheter. Här finns ett engagerat arbete för integration och för de
globala rättvisefrågorna. Här finns något för
både arbetsliv och fritid, för personlig utveckling och för yrkeskompetens.
Sensus identitet fastställdes av förbundsstämman 2015. Tillsammans med Sensus
grund, vision och verksamhetsidé beskriver
identiteten vilka vi vill vara och vad vi ska
åstadkomma. Identiteten är ett resultat av
framtidsarbetet Destination framtiden.

SENSUS STÅR FÖR

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra
öka sin kunskap och bildning för
personlig utveckling och delaktighet i samhället.”
Mål för den statliga folkbildningspolitiken.
Ur regeringens proposition 2013/14:172
”Allas kunskap – allas bildning”.
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Sensus identitet
Sensus är ett studieförbund och vi arbetar med bildning och kultur.
Detta ändras inte. Däremot förändras och utvecklas vi i samspel med
samhället i stort och i samverkan med våra medlemsorganisationers,
samarbetsparters och deltagares utveckling. Allt vi gör är folkbildning
och folkbildning är både en metod, ett mål och ett förhållningssätt. Det
som gör oss unika är vårt val av målområden och hur vi tolkar och arbetar inom dem i vardagen. Våra finansiärer har syften med de medel vi
tilldelas. Det gäller staten men också kommuner, landsting och andra.
Vi skapar vår verksamhet i samverkan med medlemsorganisationer och
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samarbetsparter samtidigt som det är deltagarna vi ytterst är till för. Vi
vill utveckla, fördjupa och göra verksamhet som skapar engagemang och
som speglar det vi vill vara.
Vi bejakar människans livslånga lust till utveckling och lärande. Bildning är förmåga att tolka, reflektera och sätta samman kunskap till ny
kunskap. Sensus ger plats för möten där flera tolkningar lever sida vid
sida i respekt för varandra. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi och finns med där mötesplatser för bildning utvecklas. Vi har en känd opinionsbildande ställning
vad gäller folkbildningens roll i samhället.
Kultur är en upplevelse, ett möte med sig själv och andra. Alla har rätt
att skapa och alla har rätt att delta som utövare eller publik utan normer
som krymper människan. Kultur är en del av demokratibyggandet.
Hos oss möts olika människor för att dela, tänka fritt, gestalta och
reflektera livsfrågor. Livsfrågor är ofta mer än ett teoretiskt ämne eller
samtal. Det kan handla om människans existens. Genom möten förstår
människor sig själva bättre och det ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas engagemang och ansvarstagande för demokrati och omvärld.
Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt.
Vi erbjuder verktyg så att människor blir medvetna om sina rättigheter,
får kunskap att ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter.
Sensus är en folkbildningsaktör som med ett aktivt hållbarhetsarbete
gör skillnad i samhället. Vi bidrar till mötesplatser som belyser och verkar för en helhetssyn omkring en långsiktig och bärkraftig hållbarhet. Vi
är medvetna om och synliggör den påverkan som vår egen verksamhet
har på individ och samhälle.
Gemensamt, nationellt och regionalt, har vi ett arbetssätt som ger
beredskap för framtiden och vi är proaktiva så att vi ser möjligheter och
upptäcker problem i tid.
Vi strävar efter en genuin förståelse av samtiden och dem vi samarbetar med. Vi bygger långsiktiga och kvalitativa relationer baserade på
kunskap och erfarenheter. I ömsesidig dialog arbetar vi med att förstärka och bidra till det som våra medlemsorganisationer, samarbetsparter
och deltagare vill utveckla. Sensus gemensamma kompetens är bred,
djup och ändamålsenlig.

Sensus grund
Sensus studieförbund är en del av
folkbildningen och verkar utifrån såväl
medlemsorganisationernas uppdrag
som ett samhällsuppdrag.
Sensus organisation bygger på en
helhetssyn som utgår från en kristen
värdegrund.
Sensus verksamhet utgår från
demokratiska värderingar och respekt
för den enskilda människan. Sensus är
partipolitiskt obundet.

Sensus vision
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 verksamhetsidé
Sensus studieförbund ska ge möjlighet
till utveckling och lärande i mänskliga
möten och genom kulturupplevelser.
Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna.
Sensus arbetsformer är studiecirklar,
kulturprogram och annat folkbildningsarbete.
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I maj 2017 var det invigning av
Sensus Stockholms lokaler på Torkel
Knutssonsgatan. Samarbetsföreningar, deltagare, kollegor och grannar
deltog i festen.
Sensus Stockholms ordinarie
lokaler finns i Medborgarhuset på
Södermalm. Under renoveringen av
Medborgarhuset som påbörjades i
början av 2017 flyttade vi till evakueringslokaler på Södermalm. Vi har
förutom dessa lokaler två musikhus,
ett i Sollentuna och ett på Wallingatan
samt ett kontor i Visby.

9785

9785 arrangemang genomfördes av
Sensus Stockholm-Gotland år 2017.

436990
436990 deltog i något av Sensus Stockholm-Gotlands arrangemang år 2017.
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Sensus Stockholm-Gotland
är en av åtta fristående regioner inom
Sensus studieförbund. Vi är en ideell förening som arbetar med folkbildning i hela regionen; på landsbygden, i Visby, i Stockholms innerstad, i
Stockholms förorter och i kranskommunerna.
Hos Sensus Stockholm-Gotland möts människor från stora medlemsorganisationer som Scouterna och Svenska kyrkan och från olika
religiösa-, etniska- och humanitära föreningar, som Tugs Bilegt och Ensamkommandes förbund Stockholm, för att lära sig mer, utveckla sitt engagemang eller för att få stöd i att driva och utveckla sina organisationer.
Till oss kommer människor för att uppleva och skapa kultur. Som
medlem i en kör eller kulturförening vi samarbetar med, som deltagare i
en av det öppna utbudets konst- och hantverkscirklar, som medlem i ett
band med bas i något av våra musikhus Senus Wallingatan och Annorlunda musikskola, som publik till konserter, föreställningar och utställningar arrangerade av oss själva eller i samarbete med andra.
Hos oss möts människor som nyligen kommit till Sverige för att lära
sig svenska och för att få stöd i att hitta rätt i samhället. Det sker i Sensus
yrkesliv – en utbildning för nyanlända på uppdrag av Arbetsförförmedlingen, i projektet RådRum eller i en cirkel i Vardagssvenska.
Varje dag träffas arbetstagarna i LSS-verksamheterna Medis 5, Teckensurra och Kreativt center för att arbeta med kultur och media.
Sensus Stockholm-Gotland skapar och möjliggör mötesplatser för
bildning och kultur med fokus på livs-, rättighets- och hållbarhetsfrågor.
Hos oss möts människor med olika bakgrund och tolkningar i respekt
för varandra. Genom möten förstår vi oss själva och varandra bättre. Så
skapas insikt och engagemang för demokrati och omvärld.
SENSUS STOCKHOLM-GOTLAND
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Cirkelledarna är navet i folkbildningen

99%

verksamhet har vi drygt 3000 aktiva
cirkelledare som gör ett fantastiskt jobb. De finns i församlingar, i musikband, i scoutkårer, i moskéer, i kulturföreningar, i intresseorganisa99% var nöjda med cirkelledaren enligt
tioner, i körer och i våra egna cirklar. Det är cirkelledarna som är navet i
deltagarutvärderingar hösten 2017 (87%
folkbildningen.
instämmer helt, 12% instämmer delvis).
Sensus Stockholm-Gotlands utvecklingsprogram för ledare omfattar tre steg. Ledarintroduktionen är obligatorisk för alla ledare. Den kan
genomföras enskilt, i grupp eller
på nätet. Ledarutbildning Grund
ger kunskap om folkbildningens
kännetecken och pedagogik samt
värdefulla tips och metoder i rollen som ledare. Certifiering ska
bekräfta ledarens folkbildningspedagogiska nivå utifrån Sensus
pedagogiska policy.
Vi arrangerar också löpande
inspirationsseminarier för ledare. Exempelvis har grundkursen i SDI – Strength Deployment
Inventory varit mycket uppskattad. Därutöver har vi ett omfattande utbud av ledarutbildning
och seminarier som genomförs i
samarbete med våra medlemsorCitat från Sensus deltagarundersökning hösten 2017
ganisationer.
I SENSUS STOCKHOLM-GOTLANDS

”Ledaren Marianne är strålande.
Hon ser alla och lär ut kreativt med
stort engagemang och glädje.”
”Jacob är en otroligt bra
och inspirerande pedagog.”

”Katja som ledde studierna var superbra,
engagerad, pedagogisk, intresserad.”
”Julia var en superbra ledare.
Vänlig, kunnig och pedagogisk.”
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Det här gjorde vi
bland annat »
8
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Teologi i
migrationens tid
religionen
för den som är på flykt? Vad finns
det i våra religiösa traditioner
som kan hjälpa oss att förstå vad
som händer, och hur vi ska agera? Det är exempel på frågor som
diskuterades på denna välbesökta
konferens som Sensus anordnade i samarbete med Centrum för
religionsdialog i Stockholms stift i
augusti 2017.
VILKEN ROLL SPELAR

Sjung med på Centralen
– körsång istället för julstress
ATT HÖRA HUNDRATALS RESENÄRER , körsångare och andra förbipasse-

rande stanna upp mitt i julstressen för att sjunga adventssånger tillsammans är en mäktig känsla. Detta händer när Sjung med på Centralen går
av stapeln mitt i vänthallen på Stockholms centralstation.
Den 30 november 2017 ledde domkyrkokantor Gary Graden och domkyrkoorganist Mattias Wager detta uppskattade evenemang för fjärde
året i rad.
Nytt 2017 var att SVT spelade in allsången. Detta resulterade i fyra
femtonminutersprogram som sändes i adventstid under namnet Jul på
Centralen.
Evenemanget sker i samarbete med Stockholms stift och Stockholms
domkyrkoförsamling.

77

77 procent av Sensus Stockholms
verksamhet sker i samarbete med
en medlemsorganisation eller samarbetspartner.

Vår tids
Bayeauxtapet
KONSTGRUPPEN PÅ MEDIS 5 har

skapat en nutida version av den
medeltida Bayeuxtapeten. Tapeten som skildrar viktiga händelser från 1960-talet fram till nutid,
är målad på en nio meter lång
linneduk.
Medis 5:s nutida Bayeuxtapet
har under 2017 bland annat visats
både på Scenkonstmuseet och
Kulturhuset i Stockholm.
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Tugsjargal, Shugarkhuu båda från Mongoliet och
Kismet från Turkiet på en träff i Vardagssvenska.

Ideell kraft
– viktig för etablering i Sverige
I spåren av den stora flyktingtillströmningen 2015 tilldelades studieförbunden
extra anslag för att göra en snabb och bred insats med syfte att stärka språkinlärningen och korta etableringstiden för asylsökande. Under 2016 – 2017 var
Sensus Stockholm-Gotland bland annat engagerad i verksamheterna Vardagssvenska och Svenska från dag ett.

Utbildningar och seminarier
för ett hållbart arbetsliv
är både teoretiska och praktiska och vänder sig till chefer, ledare och skyddsombud. Vi
erbjuder både öppna och skräddarsydda arbetsmiljöutbildningar som
utgår från uppdragsgivarens verklighet, utmaningar och behov. Fokus
ligger inom arbetsmiljö, mångfald, diskriminering, kommunikation samt
chef/ledarskap – allt utifrån ett folkbildningsperspektiv.
Under 2016 – 2017 har vi haft stor efterfrågan på utbildningar kring innebörden av den nya föreskriften Organisatorisk och sociala arbetsmiljö samt de
praktiska konsekvenserna av den. Föreskriften ställer krav på arbetsgivare att
arbeta förebyggande med stress och ohälsa samt ha kompetens för att praktiskt hantera exempelvis konflikter och kränkande särbehandling. Samverkan och dialog mellan chefer och medarbetare är avgörande för att lyckas.
SENSUS STOCKHOLMS ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR
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genomfördes löpande studiecirklar i
svenska genom utbildade volontärer och arvoderade ledare. Sammanlagt
tog vi emot över 500 personer som på ett eller annat sätt fick möjlighet
att öva och utveckla sin språkanvändning.
Svenska kyrkans församlingar var
tidigt engagerade och många ställde snabbt om sin verksamhet för att
starta språkcaféer och andra aktiviteter. Som exempel anordnade
Spånga-Kista församling i samarbete
med Sensus olika verksamheter tre
dagar i veckan.
Genom ett samarbete med Goda
Grannar, Svenska kyrkan och StockMorris, volontärledare Vardagssvenska
holms moské kunde vi genomföra en mängd utbildningstillfällen i
Katarina församlings lokaler. På dessa cirklar hade vi dessutom en
arbetsmarknadsvägledare knuten till oss som tillsammans med deltagarna kartlade nätverk och kompetens för att lättare hitta ingångar
till arbetsmarknaden.
Deltagarna kom med varierande bakgrund och från många olika
länder som Syrien, Eritrea, Turkiet, Mongoliet, Bangladesh, Afghanistan, Somalia och Etiopien. Viljan att lära sig svenska för att sedan kunna
skaffa sig ett jobb förenade dem.
Många deltagare uttryckte att Sensus fokus på livs- och rättighetsfrågor var en viktig faktor för att känna sig välkomna och inkluderade. Den
Multireligiösa almanackan fungerade ofta som ett uppskattat undervisningsmaterial.
De utbildade volontärerna som var allt från studenter, pensionärer,
arbetssökande och flexarbetande personer deltog i team och hade stort
ansvar för utförandet på träffarna. Ofta krävdes en stor förmåga till flexibilitet då grupperna hela tiden varierade mycket i förkunskaper och tidigare erfarenheter.

PÅ SENSUS STOCKHOLM-GOTLAND

”Alla vi träffar vill lära sig att
kommunicera och göra sig
hemma i sitt nya land. Det ger
så mycket glädje och det är
viktigt tycker jag.”

Annorlunda
Musikskola –
40 år av
musikglädje
heter Sensus Stockholms musikhus
i Sollentuna. Sedan 1976 har man
gjort det möjligt för människor att
spela tillsammans. 2016 firade man
sitt 40-årsjubileum. Detta firades
med en konsert på Rotebro Krog i
Sollentuna där band som repar på
Annorlunda spelade.

ANNORLUNDA MUSIKSKOLA

Sensus Stockholm-Gotland | Verksamheten 2016 – 2017
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42%
För att minska administrationen för cirkelledare, medlemsorganisationer och andra som Sensus samarbetar med,
har vi utvecklat digitala närvarolistor. I slutet av 2017
redovisades 42% av våra studiecirklar med hjälp av e-lista.

Internationella dagen i Hemse Populärt med
konstcirklar på sommaren
VÄRLDEN KOMMER TILL HEMSE varje år i november
sedan 2008. Föredrag, workshops, teater, levande
böcker och andra aktiviteter fyller Hemse folkhögskola, församlingshemmet, Pingstkyrkan, Missionskyrkan, Kupan, och Hemsegården. En rad olika organisationer står bakom dagen och initiativet kom
från början från Sudrets teaterförening och Hemse
folkhögskola
2017 firade Internationella dagen 10-årsjubileum
och temat var Mänskliga rättigheter.
Sensus Gotland tar en aktiv del i arbetet med dagen,
både genom att finnas representerade i arbetsgruppen
och genom medverkan i olika programpunkter.
Senast var det Annika Heikkinen från Sensus
Stockholm som ledde programmet Får du verkligen
säga vad du vill om andra människor? Vad säger de
mänskliga rättigheterna i frågan om yttrandefrihet?

DET ÄR POPULÄRT att gå i studiecirkel på sommaren.
De senast åren har Sensus Stockholm haft fulltecknade cirklar i bland annat akvarellmålning, broderi,
teckning och animering för unga.

Fröjda dig med Luther
Fröjda dig med Luther var namnet på en temakväll som Sensus Stockholm-Gotlands kyrkteam anordnade i samband med
Lutheråret – 500 år av reformation.
Kvällen lockade med temat Luther ur ett queerteologiskt
perspektiv och inspirerades av Lutherska världsförbundets tre
trådar; Not for sale – Creation, Human Beings and Salvation.
Allt inramat av 1500-talsvalven på restaurang Magnus Ladulås i
Gamla stan.

12
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Ulrika Gustafsson, Rolf Hendil-Forsell,
Linnéa Johansson och Erik Nordlund
medverkar i Staven.

Teater Surra gör succé med Bibeln som Commedia dell’arte
hade Teater Surra premiär på sin
föreställning Staven – Abrahams och släktens vandring på Rival i Stockholm. Pjäsen är Teater Surras
tolkning av berättelser ur Gamla testamentet med
stamfadern Abrahams släkt i centrum.
Föreställningen vuxit fram ur ett samarbete mellan Sensus Stockholms kyrkteam och Teater Surra
som är en del av Medis 5. Resultatet är en föreställning där vi möter Bibelns människor när de, precis
som vem som helst, brottas med hat, kärlek, avundsjuka, glädje och tro. Allt framfört i bästa Commedia

I SEPTEMBER 2017

dell’arte-stil.
Adolfo Celis, regissör och konstnärlig ledare på
Teater Surra, tror att det finns mycket i denna tolkning av Gamla testamentets berättelser som kan uppmuntra till fördjupande samtal och kanske också förvåna någon lite grann.
Sedan premiären har föreställningen spelats flera
gånger för allmänheten, i församlingar och i samband
med olika evenemang. Staven – Abrahams och släktens vandring går att boka på sensus.se.

Fredrik Sonefors – FOSAM-stipendiat 2017
utsedd till 2017 års FOSAM-stipendiat för sitt
engagerade arbete med musikproduktionskurser för Sensus Stockholm.
FOSAM-stipendiet delas årligen ut av Stockholms stads kulturnämnd till
engagerade och skickliga folkbildare i Stockholm.
Motiveringen löd: Musikproducenten Fredrik Sonefors har sedan
2012 drivit musikproduktionskurser i sann folkbildningsanda tillsammans med Sensus i musikhuset Sensus Wallingatan, samt i den egna studion Clavicord. Trots stora personliga framgångar med låtar för artister
som Måns Zelmerlöw och Norlie & KKV fortsätter han sina kurser år
efter år under devisen: ”Jag vill ge något tillbaka”. Möten under kurserna
har vid flera tillfällen gett honom direkt inspiration till idéer i hans eget
låtskrivande. En fantastisk representant för det demokratiska lärandet!
FREDRIK SONEFORS BLEV

Sensus Stockholm-Gotland | Verksamheten 2016 – 2017
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Förnamn Efternamn och Annika Strådal från Kreativt
center upplever finsk design taktilt.

Scouterna och Sensus
Scouterna är en av Sensus största medlemsorganisationer. Vårt samarbete stärks undan för undan och
utvecklas framförallt kring material till olika studiecirklar som lägercirklar och navigationsutbildningar.
Under åren 2016 – 2017 var över 1 200 scouter
deltagare i en studiecirkel på läger.

14
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Fred i
religionens namn
ofta ger en bild
av religion som konfliktskapande
vill denna antologi komplettera
bilden med texter där representanter från olika religiösa traditioner ger uttryck för hur de utifrån
sina heliga skrifter och traditioner
verkar för fred.
Sensus Stockholm-Gotland har
bidragit med att skriva en studieplan till boken. Redan under hösten
startades studiecirklar och boken
sålde slut inom några få månader.

I EN TID DÅ MEDIA

Angelägna samtal i foajén
Almedalsbiblioteket, S:t Lukas på Gotland och
studieförbundet Bilda bjuder Sensus Gotland sedan 2015 in till Samtal
i foajén där olika livsnära och angelägna ämnen diskuteras. Varje samtal ramas in av musik. Temat 2017 var livsglädje. Samtalen gästades av
Kent Sidvall och Hans Lundqvist från Medis 5 som framförde musikprogrammet Jazzen och meningen med livet. Lars och Elsa Björkqvist, före
detta missionärer samtalade om Att vara till för andra i världen. Ryttaren
och paraolympiern Louise Etzner Jakobsson talade om sina erfarenheter i programmet Mot alla odds. Sist ut var Ideellt engagemang i med- och
motvind då Eva Hållsten och Jonas Niklasson från EBO Storsudret berättade om varför man engagerar sig.

I ETT SAMARBETE MED

Medis 5 får 2016 års Oscarspris
mottagare av 2016 års Oscarspris.
Ett pris som årligen delas ut till någon eller några
som särskilt utmärkt sig för ett gott folkbildningsarbete eller för att på annat sätt ha verkat i god folkbildningsanda.
På Medis 5 skapas teaterföreställningar, musikföreställningar, filmer och andra kulturproduktioner.
Det är en verksamhet som bygger på människors kreativitet och kraft och där det egna uttrycker står i fo-

MEDIS 5 ÄR STOLTA

kus. Medis 5 är en arbetsplats för personer med lindriga intellektuella funktionshinder. Verksamheten är
en del av Sensus studieförbund och lyder under LSS i
Stockholm stad.
– Det här känns fantastiskt roligt! Vi är ett stort
team som jobbat länge och målinriktat för att skapa den verksamhet vi har idag, säger Mats Eriksson,
verksamhetsansvarig på Medis 5.
Motiveringen till priset lyder: För ett inkluderande, nydanande och omtalat folkbildningsarbete med
höga kvalitetsambitioner, där deltagarnas personliga
utveckling utgår från det egna konstnärliga uttrycket
inom teater, musik, film och annan kultur.
Oscar Olsson Museet i Malmö instiftade Oscarspriset i svensk folkbildning år 2013. Syftet med priset är att uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang och att öka medvetenheten om
folkbildningens insatser. Priset består av ett stipendium på 10 000 kr, ett konstnärsdesignat diplom och en
artikel om pristagarens folkbildningsinsats i museets
årsskrift.
Sensus Stockholm-Gotland | Verksamheten 2016 – 2017
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Sensus på Stockholm Pride
SENSUS OCH STOCKHOLM PRIDE samverkar kring
att stärka kunskapen om hbtq-frågor och mänskliga
rättigheter. Under festivalen 2016 hade Sensus Stockholm ett utställningstält i Pride park där vi bjöd in
medlemsorganisationer och samverkansparter. Regnbågsscouterna, Judiska församlingen och föreningen
Ungdomar nätverk gemenskap syntes i tältet under
veckan. Inför festivalen 2017 tog vi tillsammans med
HR funktionen på Stockholm Pride fram en ledarutbildning riktad till Pridefestivalens gruppchefer.

En väg in – en brygga mellan
nyanlända musiker och svenskt musikliv
musiker i Stockholm
för att komma i kontakt med svenskt musikliv? Hur
hittar man replokaler, producenter och sammanhang
att spela tillsammans med andra i?
Inom Sensus Stockholm-Gotland finns en stor och
väletablerad musikverksamhet med musikhus, replokaler, studios och kurser. Samtidigt finns en grupp av
musiker och musikintresserade som inte hittar till
verksamheten så lätt – nämligen de som nyligen kommit till Sverige.
Det här var saker som Usama Soliman, musiker med
rötter i Syrien, och Christoffer Gustafsson, verksamhetsutvecklare inom musik på Sensus Stockholm-Gotland, ville göra något åt när de, med stöd av Stockholms
stad, startade projektet En väg in i februari 2017.
I projektet ville de ge asylsökande och nyanlända

HUR GÖR MAN SOM NYANLÄND

16

Sensus Stockholm-Gotland | Verksamheten 2016 – 2017

möjlighet att ta del av upparbetade nätverk och visa
på vad Sensus och folkbildningen kan erbjuda. Med
musikhuset Sensus Wallingatan som bas samlade de
musiker som nyligen kommit till Sverige för att starta
musikprojekt i allt från inspelning till att uppträda live.
Projektet avslutades i juni med en konsert på
World Refugee Day. Både under och efter projekttiden har många nya musiker och musikintresserade
sökt sig till musikverksamheten inom Sensus Stockholm-Gotland.
– Det roligaste med att jobba i projektet var att
träffa musiker som kommit från olika länder och
blanda erfarenheter. Vi gjorde unik musik och visade
att det går att sätta ihop olika sorters musik, säger
Usama som själv har erfarenhet av att komma ny till
Sverige som musiker.

RådRum är social hållbar utveckling när den är som bäst
RÅDRUM ÄR PLATSER dit människor som behöver
stöd och vägledning för hitta rätt i det svenska samhället är välkomna. Rådgivningen är kostnadsfri, konfidentiell, opartisk och utgår alltid från besökarens
egna behov.
Målet är att stödja människor så att de känner att
de kan påverka sin situation och sitt liv. RådRum är
ett bra exempel på när folkbildningens pedagogik och
bemötande är ett komplement till samhällets insatser
för integration och etablering.
Rådrummen bemannas av frivilliga rådgivare.
Sensus Stockholm ger alla frivilligrådgivare en obli-

gatorisk utbildning som ger grundläggande kunskap
om det svenska samhället samt övning i samtalsteknik, bemötande och rutiner.
I november 2016 startade RådRum Stockholm, ett
samarbete mellan Sensus Stockholm och IM – Individuell Människohjälp. Verksamheten finns sedan
tidigare i Skåne.
Sedan starten har vi haft över 500 ärenden där vi
tillsammans med besökare har navigerat i myndighetssverige. Idag finns RådRum på tre ställen i regionen, på Medborgarplatsen, i Sollentuna bibliotek och
i Knivsta.

Micaela jobbar på Teckensurra
arbetstagarna på Teckensurra, en
verksamhet som drivs inom ramen för LSS. Vi frågede henne vad de gör där.
– Teckensurra är en webbredaktion för döva och
hörselskadade teckenspråkiga med flerfunktionsvariationer. Vi arbetar med media i dator. Vi åker ut på
intervjuer. Sedan redigerar vi film och undertexter och
publicerar. Först ska vi i arbetsgruppen vara överens
om att våra projekt är bra, sedan lägger jag in information på Facebook och vår hemsida teckensurra.se.
Ibland följer jag med på undervisning på teckenspråkskurser på arbetsplatser som vi samarbetar
med. Och så har vi har friskvård. Vi badar, gymar och
promenerar. På fredagar har vi fredagsmys.

MICAELA ÄR EN AV
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Kreativt center vill ge alla samma möjlighet att delta
att delta i aktiviteter och
utveckla intressen utifrån våra egna förutsättningar.
Det tar man fasta på inom Kreativt center, en öppen
verksamhet för vuxna med synnedsättning som Sensus Stockholm bedriver på uppdrag av Södermalms
stadsdelsnämnd.
Kreativt center erbjuder kurser i keramik, Levande verkstad, luffarslöjd, körsång, musikensemble, röstteknik, läsecirkel, svenska språket, engelska,
spanska, data, yoga, qigong, tai chi, kropp och hälsa

VI HAR ALLA SAMMA RÄTT

för att nämna några.
De syntolkade konstvisningar som görs på aktuella utställningar och museer är mycket uppskattade.
Hösten 2017 besöktes bland annat 100 år av finsk design på Kulturhuset.
Under 2017 inleddes också ett samarbete med
Dansens Hus vilket gör det möjligt att även erbjuda
syntolkade dansföreställningar.
I Kreativt centers verksamhet möter vi ca 100 deltagare per vecka året runt.

Med buss till
Botkyrkas heliga rum
UNDER HÖSTEN 2017 genomfördes bussturer till olika

heliga rum i Botkyrka kommun. Med syftet att lära om
olika religiösa traditioner, bekanta sig med olika kulturer och se hur mångfalden berikar Botkyrka kommun.
Multireligiösa guider från Sensus ledde besöken.
Vi besökte Korsnäs gård som är ett av ISKCONs
(Hare Krishnas) tempel, Sankta Maria syrisk-ortodoxa kyrka, Tapovanarama tibetansk-buddhistiska
tempel, sikhernas gurdwara, Fittja moské och Sankt
Botvids katolska församling.
18
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Sensus yrkesliv är en individuellt anpassad utbildning som vänder sig till nyanlända med kort skolbakgrund. Den bygger på moduler i svenska, samhälls- och
arbetslivskunskap, data/IT, hushållsbudget och matematik, friskvård samt praktik.

Sensus yrkesliv
– en väg in i det svenska samhället
på Sensus yrkesliv, en utbildning där
personer som är nya i Sverige får stöd på sin väg in i samhället med hjälp
av folkbildningens pedagogik. Utbildningen lägger fokus på språkträning och samhällsorientering och bedrivs av Sensus Stockholm-Gotland
på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Africa kommer från Spanien och har
bott i Sverige i två år.

AFRICA ÄR EN AV DELTAGARNA

Vad tycker du om Sverige?
– Jag tycker mycket om Sverige, naturen, politiken, systemet och människorna. Men jag tycker inte den mörka vintern.
Vad har du lärt dig på Sensus?
– Mycket. Har på tre månader hunnit lära mig hur samhället är uppbyggt. Fått lite datakunskaper och haft praktik. Den sista tiden kommer
jag koncentrera mig på att prata mycket svenska.
Vad vill du jobba med i framtiden?
– Jag vill öppna catering-företag, där jag lagar spansk mat.

1800

Fler än 1800 personer har utbildats
på Sensus yrkesliv sedan starten i
mars 2013.

45
60

Deltagarna har sitt ursprung i cirka 45
olika länder.

Deltagarna talar fler än 60 olika språk.
Arabiska, persiska, tigrinja och persiska
är de vanligaste.

Slöjd för alla
lusten till
det handgjorda – glädjen i att
skapa själv. Under 2016 och 2017
har Sensus Stockholm varje säsong bjudit in till kurser i olika
slöjdtekniker med utgångspunkt i
böcker från Hemslöjdens förlag.

SLÖJD HANDLAR OM
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54/46
Könsfördelning
kvinnor/män

5 759
Kulturprogram

54
Regionala
medlemsorganisationer

340 821
Studietimmar

13%

+

Ökning av studietimmar
mellan 2016 och 2017

436 990
Deltagare

9 785
Arrangemang

Värden gäller för 2017

Fördelning av verksamhet

2017

2016

22 %

59 %

55 %
Studiecirklar

26 %

28 %
Annan folkbildningsverksamhet

15 %

17 %
Kulturprogram

Sensus Stockholm-Gotland | Verksamheten 2016 – 2017

21

Statsbidragsberättigad verksamhet – översikt
Antal arrangemang

Antal deltagare

Antal studietimmar

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Studiecirklar

2 226

2 445

14 926

16 875

168 533

200 820

Annan folkbildning

1 731

1 581

23 070

20 891

87 058

88 170

Kulturprogram

5 715

5 759

447 406

399 224

51 435

51 831

Summa

9 672

9 785

485 402

436 990

307 026

340 821

Studietimmar i studiecirklar och annan folkbildning
Antal kulturprogram
Antal studietimmar

Antal kulturprogram

2016

2017

2016

2017

73 745

69 560

2 762

2 931

Samverkan övrigt

125 118

153 787

2 805

2 641

Egen verksamhet

56 728

65 643

148

187

255 591

288 990

5 715

5 759

Medlemsorganisationer

Summa

Fördelning av studietimmar 2016

22 %

29 %

Fördelning av studietimmar 2017

24 %

23 %

Medlemsorganisationer
Samverkan övrigt
Egen verksamhet

49 %

53 %

Fördelning av kulturprogram 2016

Fördelning av kulturprogram 2017

3%

49 %

22

3%

48 %
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46 %

51 %

Medlemsorganisationer och samverkansparter
Antal studietimmar
Medlemsorganisationer
Amningshjälpen
BRO – Bröstcancerföreningarnas riksorganisation

Antal kulturprogram

2016

2017

2016

2017

24

0

0

0

283

249

82

77

1 356

1 341

130

58

182

62

25

5

Föreningen Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan

0

0

0

4

IM – Individuell Människohjälp

9

2

2

3

675

666

37

32

0

0

1

1

2 601

6 759

0

5

0

0

7

0

EFS
Frisk och Fri – Riksförbundet mot ätstörningar

KFUM Sverige
Kvinnor i Svenska kyrkan
Mandeiska Sabeiska samfundet
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar
Riksorganisationen SPES
Scouterna
SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation
S:t Georgs Scoutgillen i Sverige
Svenska kyrkan
Svenska kyrkans unga
Svenska muslimer för fred och rättvisa
Sveriges kyrkosångsförbund
Y´s Men International region Sweden
Totalt

Samverkan övrigt

0

39

0

0

30 326

23 985

0

0

0

36

0

1

28

24

0

0

37 879

35 656

2 437

2 706

17

11

0

0

8

373

23

37

357

357

1

0

0

0

17

6

73 745

69 560

2 762

2 935

2016

2017

2016

2017

Amnesty

98

90

0

1

Lärarförbundet

18

18

0

0

Röda korsets ungdomsförbund

20

0

0

0

115 928

145 227

2 759

2 561

Övriga samverkansparter
Lokal/regional medlemsorganisation
Totalt

Egen verksamhet
Totalt
Totalt regionen

9 054

8 452

46

79

125 118

153 787

2 805

2 641

2016

2017

2016

2017

56 728

65 643

148

187

255 591

288 990

5 715

5 763

Sensus Stockholm-Gotland | Verksamheten 2016 – 2017

23

Verksamheten per län och kommun
Antal studietimmar

+/-

Antal kulturprogram

Stockholms län

2016

2017

2016

2017

Stockholms län

0

0

0

0

Botkyrka

13 392

19 446

273

316

Danderyd

1 302

1 311

66

87

Ekerö

2 913

2 538

73

115

12 758

14 142

223

260

4 328

3 175

191

133

Järfälla

13 583

20 664

17

11

Lidingö

0

0

44

69

6 442

5 528

115

124

0

0

6

1

943

1 163

106

89

0

541

1

8

15 648

15 541

59

51

661

386

74

9

158 300

178 114

3 434

3 740

223

183

73

0

3 135

5 263

99

4

Tyresö

283

0

0

0

Täby

454

441

4

1

2 020

1 964

11

0

Vallentuna

429

235

17

16

Vaxholm

235

226

0

32

Värmdö

6 092

4 442

83

46

396

353

9

0

243 537

275 656

4 978

5 112

Gotlands län

2016

2017

2016

2017

Gotland

9 546

9 074

697

624

Summa

9 546

9 074

697

624

Övriga län

2016

2017

2016

2017

120

0

0

0

0

2 300

0

0

1 944

1 960

40

23

444

0

0

0

2 508

4 260

40

23

Haninge
Huddinge

Nacka
Norrtälje
Nynäshamn
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje

Upplands-Väsby

Österåker
Summa

Norberg
Trosa
Uppsala
Östersund
Summa
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13,2 %

- 4,9 %

69,9 %

+/-

2,7 %

- 10,5 %

- 42,5 %

Särskilda målgrupper
Antal arrangemang
Målgrupp i studiecirklar

Antal deltagare

Antal studietimmar

2016

2017

2016

2017

2016

2017

748

804

4 094

4 356

83 389

99 792

19

17

165

149

755

721

0

0

0

0

0

0

767

821

4 259

4 505

84 144

100 513

2016

2017

2016

2017

2016

2017

173

308

1 347

1 875

26 942

42 508

Deltagare med funktionsnedsättning

1

1

10

7

100

12

Arbetslösa

0

0

0

0

0

0

174

309

1 357

1 882

27 042

42 520

Utrikes födda
Deltagare med funktionsnedsättning
Arbetslösa
Summa
Målgrupp i annan folkbildning
Utrikes födda

Summa

Mäns och kvinnors deltagande
Antal män

Antal kvinnor

Totalt antal deltagare

Verksamhetsform

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Studiecirklar

5 936

7 102

8 990

9 773

14 926

16 875

Annan folkbildning

7 149

6 927

15 921

13 964

23 070

20 891

Kulturprogram

217 794

186 056

229 612

213 168

447 406

399 224

Summa

230 879

200 085

254 523

236 905

485 402

436 990

Särskilda folkbildningsinsatser med asylsökande
Antal arrangemang
Svenska från dag 1
Vardagssvenska
Summa

Antal deltagare

Antal studietimmar

2016

2017

2016

2017

2016

2017

37

25

300

194

2 215

1 999

6

5

75

58

248

253

43

30

375

252

2 463

2 252

För detaljerad ekonomisk redovisning se Årsberättelse 2017:
sensus.se/stockholm-gotland/om-verksamheten
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Medlemsorganisationer

Svenska kyrkan i Stockholms stift
60 församlingar

Södertörns scoutdistrikt
23 scoutkårer

Svenska kyrkan i Visby stift
22 församlingar

Riksförbundet Sveriges Lottakårer
5 lottakårer

Svenska kyrkans lekmannaförbund i Stockholms stift
Lekmannaföreningar i de olika församlingarna

Föreningen S:t Lukas på Gotland

Svenska kyrkans lekmannaförbund i Visby stift
Lekmannaföreningar i de olika församlingarna

Spädbarnsfonden

Svenska kyrkans unga i Stockholm stift
Svenska kyrkans unga i de olika församlingarna

Gyncancerföreningen

Kvinnor i Svenska kyrkan i Stockholms stift

Sollentuna Jazz Workshop

Visby stifts Kvinnoråd

Stockholms Stadsmission

Kyrkomusikernas Riksförbund i Stockholms stift

Liberala Katolska kyrkan

Kyrkomusikernas Riksförbund i Visby stift

Stiftelsen Stora Sköndal

Stockholms stifts kyrkosångarförbund
Kyrkokörer i de olika församlingarna

Sollentuna musiksällskap

Visby stifts kyrkosångarförbund
Kyrkokörer i de olika församlingarna

EKHO-Stockholm

Credo
Föreningen den Öppna Dörren i Stockholm
Jourhavande medmänniska
Ersta Diakonisällskap

Föreningen S:t Lukas i Stockholm
Föräldraföreningen Små Änglar
Brottsofferjouren i Skärholmen (BOJ)

Stockholms Dövas förening
KFUM Sverige
6 körer och 16 föreningar
KFUMs Scoutförbund
21 scoutkårer

Stiftelsen Djursholms kapell

Y’s men International
2 föreningar

Föreningen för S:ta Katarinastiftelsens verksamhet

Frisk och Fri – riksföreningen för ätstörningar

Bröstcancerföreningen Amazona

Amningshjälpen Stockholm

Kristi Lekamens Katolska församling, Visby

RFHL Gotland

SPES

Svenska muslimer för fred och rättvisa, SMRF

Individuell Människohjälp (IM)

Mandeiska Sabeiska samfundet

EFS Mittsverige
9 föreningar i Stockholm och på Gotland

Mandeiska föreningen i Stockholm

Birka scoutdistrikt
18 scoutkårer

Febe

Roslagens scoutdistrikt
10 scoutkårer

Tigris fåglar

Stockholms scoutdistrikt
30 scoutkårer
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Kvinnor för mission, Gotland
Stiftelsen Djursholms kapell
Nätverket för fred på Afrikas horn
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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 Stockholm-Gotland
Box 4401, 102 68 Stockholm
sensus.se

