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Å

ret som gick var ett märkvärdigt år. Hundra år sedan beslutet om lika rösträtt

för män och kvinnor. Hundra år sedan demokratins genombrott. Då var Sverige
ett fattigt land. Många fick sluta skolan efter sjätte klass för att börja jobba.
Dåliga bostäder och långa arbetsdagar. Ändå slogs man för rätten att få rösta och
vågade drömma om en framtid där allas lika värde var en självklarhet.
Det man saknade i välfärd och materiella tillgångar ägde man i form av organisation
och visioner. Visioner och idéer som formades av människor i folkrörelser och föreningar.
Oavsett om man organiserade sig i kamp mot fylleriet, för rätten att få utöva sin tro på
egna villkor eller för drägliga villkor på arbetsmarknaden, var insikten den samma. Det
är tillsammans vi förändrar världen. Tillsammans kan vi ta ansvar och bygga ett annat
samhälle.
Allmän och lika rösträtt var en förutsättning för förändringen men utan folkrörelserna
hade Sverige inte förmått göra den enorma resa vi gjort. Folkrörelser som bestod av
ideellt engagerade medlemmar och ledare
som inte minst la mycket tid på den
gemensamma bildningen. Folkbildningens
betydelse handlade inte bara om att lyfta
bildningsnivån i hela samhället i en tid när
nästan ingen hade möjlighet att läsa vidare.
Folkbildningens ännu större uppgift var att
bygga starka, kunniga och väl fungerande
rörelser som kunde forma det nya Sverige.
Året som gick var ett märkvärdigt år.
Hundra år efter demokratins genombrott ser vi hur den åter hotas av auktoritära och
nationalistiska krafter som utmanar det vi vunnit. I alltför många länder, men också här
hemma kan vi se hur ”fake news” i sociala medier liksom hat och hot mot debattörer,
journalister och konstnärer är viktiga varningar. Attacker mot fri kultur, forskning och
folkbildning likaså.
Folkbildning har alltid varit viktig, men nu är den viktigare än någonsin. Som
studieförbund vill Sensus Västra Sverige vara med och utveckla modern folkbildning som
är relevant och viktig för alla våra medlemsorganisationer och samarbetsparter. Våra
viktigaste mötesplatser är cirkeln och kulturarrangemanget, och under året har vi ökat
både antalet studietimmar och antalet unika deltagare som varit med i verksamheten, men
vi vill mer.
Vi vill öka vårt engagemang när det gäller att bygga rum för möten mellan organisationer
och människor som vill stärka sitt arbete för hållbarhet och demokrati. Vi vill vässa vår
kompetens så vi blir en ännu bättre samarbetspart i arbetet med att bygga verksamhet som
ger plats för olika röster och erfarenheter. Vi vill bygga nya samarbeten för en framtid där
allas lika värde och rätt att få göra sin röst hörd är en självklarhet.
Slutligen vill vi tacka alla våra 3848 cirkelledare i regionen för det gångna året. Det
är i cirkeln det händer! Det är där människor, demokrati och intresse växer – det är där
förändringen börjar. Cirkelledarnas kunnighet och engagemang är det som ger oss kraft
och styrka – utan er stannar folkbildningssverige.

”Vi vill utveckla modern
folkbildning som är relevant
och viktig för alla våra
medlemsorganisationer och
samarbetsparter

Kerstin Alnebratt
Regionchef Sensus västra Sverige
Sensus västra Sverige Verksamheten 2019
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Folkbildningshjältar
Sensus 13 705* cirkelledare
skapade förutsättningar för deltagare 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 studiecirklar och utvecklade på så sätt sig
själva och samhället i stort.
*över hela landet.
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Vilja folkbildning
hela folkbildningsidén grundar sig i att människor möts och delar kunskap och erfarenhet med varandra. Vi tror att det i sammanhang där det
känns meningsfullt att vara med respekt för varandras olikheter skapas
förutsättningar för ett samhälle med engagerade och delaktiga människor.
Därför förändras och utvecklas Sensus studieförbund i samspel med samhället i stort och i nära samverkan med medlemsorganisationers, samarbetsparters och deltagares utveckling. Vi hittar ständigt nya föreningar,
organisationer och verksamheter att 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 att känna till fakta, ha erfarenheter inom ett område eller färdigheter
inom ett hantverk. Vi skapar förutsättningar för människors utveckling som
deltagare, arrangörer, studiecirkelledare, band- och föreningsmedlemmar.
Det är människors glöd, engagemang och vilja - tillsammans med folkbildningens metoder som skapar utveckling, när exempelvis en grupp träffas i
en bokcirkel kring hållbarhet, musiker ses i replokalen, en förening hittar
formerna för sitt arbete, scoutledare får en utbildning i att möta deltagare
med speciella behov och kyrkomusiker reflekterar över teologi.

om sensus

om studieförbund

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och
deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet
och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund. Bakom
studieförbunden står olika folkrörelser och andra organisationer. Det ger varje studieförbund en unik profil.
Studieförbund finansieras till stor del genom stöd från
stat, regioner och kommuner.

sensus.se/identitet

om folkbildning

om pedagogik

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.

Folkbildningens pedagogik handlar om att anpassa studiecirklar efter deltagarnas förutsättningar och behov. Det betyder att folkbildningens deltagare har stort inflytande över
vad och hur de ska lära sig. Deltagarna söker sin egen kunskap genom dialog, interaktion och reflektion. Studieförbunden hjälper till med material och kunskap för att möjliggöra meningsfullt och utvecklande lärande.

Sensus västra Sverige Verksamheten 2019
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Sensus Västra Sverige omfattar
Halland, Värmland och Västra Götaland
som totalt består av 71 kommuner.
Tillsammans med föreningar och
organisationer vi samarbetar med
skapar vi mötesplatser för lärande
och utveckling runt om i regionen. Vår
verksamhet är öppen och tillgänglig för
alla som vill vara med.

Det här gjorde vi
bland annat »
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Svenska med arbetsfokus
i Västra Götaland
medel för ett projekt för asylsökande personer.
Förutom att deltagarna ska lära sig mer svenska,
syftar projektet till att ge deltagarna kunskaper om
svensk arbetsmarknad, om vilka yrkesbranscher som
söker efter arbetskraft just nu och hur en asylsökande
person kan göra för att lyckas få ett arbete. Sverige
kan upplevas som byråkratiskt och svårt att förstå
när det till exempel kommer till att söka jobb, gå på
intervju, skapa ett kontonummer i en bank och få
samordningsnummer från Skatteverket. Att kunna
uttrycka sig så att man gör sig förstådd och att känna
2019 BEVILJADE LÄNSSTYRELSEN

till lagar och regler kring rättigheter och skyldigheter,
blir en viktig del i denna process.
Det gäller att bemöta deltagarna personligt och
försöka skräddarsy kursen efter varje individs
behov. Kent R Andersson är ledare i TIA-projektet.
Han har rönt stor framgång genom sitt sätt att
stärka deltagarna som i sin tur i många fall lyckats
få ett arbete. Både Arbetsförmedlingen och TIAsamordnare på riksnivå har nämnt Sensus i Göteborg
som ett bra exempel på när särskilda satsningar för
asylsökande personer lyckas nå ett gott resultat

Kulturtolkar håller studiecirklar
ger stöd
till nyanlända föräldrar med hjälp av kulturtolkar
och doulor. Föräldrastöd erbjuds av samhället,
exempelvis kurser inför förlossningen på
barnmorskemottagningen och på BVC under barnets
första år. Men de som är nya i Sverige och inte talar
språket missar ofta dessa kurser då de oftast ges på
svenska.
Föreningen bedriver både uppsökande verksamhet
och studiecirkelverksamhet och håller till i
mötesplatsen Kryddans lokaler i Lövgärdet centrum i
Göteborg, som drivs i samarbete med Stadsmissionen.
Där kan en även få hjälp med myndighetskontakter,
något som många behöver när de inte kan svenska
och inte förstår hur samhället fungerar.
Tidigt Föräldrastöds kulturtolkar håller

FÖRENINGEN TIDIGT FÖRÄLDRASTÖD

studiecirklar i samarbete med Sensus. Cirklarna
handlar om att lära sig svenska, föräldraskap, hälsa,
datakunskap, matlagning, sömnad med mera. De hålls
på både svenska och mammornas modersmål, som
arabiska, somaliska, persiska och dari. Ofta kommer
föreläsare från socialtjänst, polis, försäkringskassan
eller från sjukvården som dietist eller sjuksköterska.
-Kulturtolkarna kan ge en effektiv
integrationshjälp, med utgångspunkt från
den enskildes behov, säger Bodil Frey, som är
verksamhetsledare i föreningen.
Ett förtroende skapas, som sedan ”spiller över”
på hela samhället. Föreningens arbete finansieras av
Arvsfonden, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen
och Göteborgs kommun samt studiecirklar genom
Sensus.
Sensus västra Sverige Verksamheten 2019

7

Scouternas fantastiska ledare
Under vecka 44 när det mesta av den ordinarie scoutverksamheten
ligger nere på grund av höstlovslediga barn och ungdomar så
bestämde Göteborgs scoutdistrikt att erbjuda ledarutveckling till
distriktets fantastiska ledare.
Ledarveckan
2019 och genomfördes tillsammans
med Sensus, Scouternas folkhögskola
och Scouterna. Sensus lokaler i
Göteborg fylldes av peppade ledare
som ville ta till sig ny kunskap.
- Det är ju för att få en bra
scoutverksamhet och känna att man
som ledare kan få växa lite själv, och
få mer kunskap att kunna skapa bra
program för de barn och ungdomar
som är medlemmar, berättar Fredrik
Seebass, Göteborgs Scoutdistrikt.
Workshops i programinspiration,
första hjälpen, anpassat ledarskap och
krishantering var exempel på utbudet.
Runt omkring kurspassen fanns det
möjlighet till givande mingel och fika
och flera relevanta aktörer var på plats

INITIATIVET LANDADE I
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med monterbord och information.
Fyra kvällar träffades Sensus och
ledare från framförallt Göteborgs
scoutdistrikt men även från andras
distrikt i regionen. Det var ett givande
och inspirerande tillfälle att knyta
kontakter och inleda nya samarbeten.
- Det roligaste var det givande
samarbetet mellan distriktet, Scouterna
och Sensus där vi alla tog en tydlig plats
i både planering och genomförande
och lärde oss hur vi kan komplettera
varandra för att erbjuda det bästa
möjliga till våra ledare, säger Julia
Carlbäcker, verksamhetsutvecklare på
Sensus.
I år är vecka 44 bokad igen och vi
hoppas på att huset fylls av Scoutledare
ännu en gång.

Ledarveckan 2019
Sensus lokaler fylldes
av peppade ledare
som ville ta till sig ny
kunskap med workshops i
programinspiration, första
hjälpen, anpassat ledarskap
och krishantering bland annat.

Sensus västra Sverige Verksamheten 2019
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Är kroppen i rörelse
frigörs tankarna
”Sensus arbetar ständigt med ledarutveckling. För att
locka våra cirkelledare till att vilja utveckla sig måste
vi hitta på olika sätt att göra det på. Ett av de sätt som
jag har testat under 2019 är att vandra samtidigt som vi
samtalade om teater, att vara ledare och…. samtal!
David Oest,
verksamhetsutvecklare på Sensus

invigdes en ny
vandringsled mellan Göteborg och
Alingsås som heter Gotaleden. Det
är nio etapper som totalt utgör drygt
7 mils vandring. Vi valde att vandra
mellan Jonsered och Floda, totalt
18 kilometer. Vi var tre personer
som träffades en oktobermorgon på
Centralstationen i Göteborg och tog
Alingsåspendeln till Jonsered där den
tuffaste av de nio etapperna börjar, 10
km med stora höjdskillnader. Under
den etappen fick deltagarna reflektera
ensamma eller i par om vikten av goda
samtal, att leda en grupp, att ha en

SOMMAREN 2019
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teatergrupp, hur situationen för fria
kulturutövare ser ut och ett antal frågor
till. Efter en paus i en otroligt vacker
glänta med utsikt över Aspen där våra
medhavda mackor förtärdes fortsatte
vi vandringen och samtalen och väl
framme i Floda åt vi en god lunch på
Garveriet innan vi tog tåget tillbaka vid
16-tiden.
Det som gör detta till en utmärkt
ledarutvecklingsaktivitet är att hjärnan
arbetar så bra när kroppen är i rörelse,
jag tror att samtalen blir mycket bättre!

Kontakta oss
Om även du tycker att det
låter bra så kan du alltid
ta kontakt med Sensus
och önska att vi ska göra
något liknande för din
studiecirkel, arbetsgrupp
eller organisation.

Höstens sista tillfälle bjöd på ett samtal om
scenkonst. Matilda Klamas från teater Nu och
Scenkonstguiden inledde.

Nya scenkonstsamtal för Göteborgs kulturintresserade
HAR DU SUTTIT OCH LYSSNAT

på

ett samtal om något intressant
och tänkt att du skulle vilja säga
vad du själv tycker? Och känner
du igen tillfället då några experter
står där framme och pratar och
när det är tre minuter kvar frågar
moderatorn om det finns en
publikfråga?
När vi ville fylla Esperantoscenen med aktiviteter som
förenade folkbildningen med
scenkonsten så testade vi att
hösten 2019 ha tre stycken samtal
på ett nytt sätt.
Vi bjöd in till tre måndagar
kring tre olika ämnen, alla med
fokus på scenkonst. Någon
kulturpersonlighet fick inleda i
cirka 30 minuter för att sätta igång
tankarna, därefter gjorde vi någon
av de samtalsmetoder som finns i
Metodboken som Sensus har gett
ut.
Det första samtalet handlade om
politisk teater och där inledde Carl

Harlén. Carl är en av grundarna
till Teater Uno och har arbetat som
skådespelare i cirka 45 år. Kanske
känns han igen från TV-serier
som Sally och Saltön. Efter hans
inledning följde samtalsmetoden
Fiskskål, en metod där alla sitter i
en stor ring och i mitten av ringen
finns det fyra stolar. Sätter man sig
på någon av de fyra stolarna får
man prata om ämnet, sitter man i
den yttre ringen lyssnar man bara.
Det blev ett spännande samtal
och efter 1,5 timme bröt vi och då
visade det sig att alla hade sagt
någonting!
Andra gången tog vi upp
temat om vi ändrar vår åsikt om
ett verk om vi får reda på att
upphovspersonen är otrevlig
eller har gjort något brottsligt.
Något som de flesta säkert har
funderat över. Aktuella exempel
är bland annat R. Kelly eller
nobelpristagaren Peter Handke.
Den som fick oss att fundera

ytterligare på detta var den före
detta teaterchefen på Teater
Halland, Stefan Ridell. Metoden vi
gjorde hette Kunskapsjakt och nu
var det 22 personer som deltog i
samtalet!
Höstens sista tillfälle bjöd
på ett samtal om scenkonst.
Matilda Klamas från teater Nu
och Scenkonstguiden inledde.
Denna kväll blev det väldigt vilda
diskussioner om vad scenkonst
är och vad som inryms i det
begreppet, man kunde även skönja
att det finns skillnader hur i vi ser
på olika konstuttryck och vilka ord
vi använder. Mycket spännande!
Dessa samtal har varit så
lyckade så vi fick komma till den
stora kulturpolitiska konferensen
Folk & Kultur i Eskilstuna och
hålla ett samtal. Och under våren
2020 gör vi tre nya samtal på
Esperantoscenen!

Sensus västra Sverige Verksamheten 2019
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1Göteborg
genomfördes under 2019 ett nytt
koncept under namnet 1Göteborg. Helgen 26-28 april
fick göteborgarna uppleva inte mindre än 20 olika
kulturarrangemang runtom i staden under denna flagg.
Alexander Goldmann, som är initiativtagare till
1Göteborg och grundare av MMR, såg ett behov av
att gå ut till olika arrangörer för att ena ett splittrat
Göteborg genom kultur, att föra människor samman
trots segregation och splittringspolitik, att få människor
att röra sig över stadsdelsgränserna. Detta blev sedan
kulturfestivalens vision.
När Alexander presenterat sin idé dröjde det inte
länge innan flera aktörer ville ställa sig bakom och vara
med. På arrangörståget klev förutom Sensus musikhus
i Gårda även Frölunda kulturhus, Angered Blå Stället,
Café Llama Lloyd, Biskopsgårdens kyrka, Bergsjöns
kyrka, Nefertiti, Bellevue jazz, med flera. Utöver detta
hade även MMR en egen scen i Bältesspännareparken.
Intresset från enskilda kulturaktörer visade sig också
vara stort! På kort tid anmälde olika kulturaktörer
sitt intresse av att delta. Akterna kom från de flesta
stadsdelar inom Göteborg. Fler än 100 musiker deltog,
flera teatersällskap, eldkonstnärer, dansare och poeter
likaså. Bland de medverkande förekom allt från
välkända namn som José Gonzalez till mer okända
hobbyband och åldersspannet var från 15 till 65 år.
Alexander Goldmann berättar att när de samordnade
festivalen även försökte se till att artisterna fick
spela på två geografiskt skilda platser och gärna i lite
oväntade sammanhang, exempelvis ett lite äldre gäng på

PÅ MMR’S INITIATIV

Sensus och Musiker Mot Rasism
Sedan 2013 har Sensus i Västra Sverige samarbetat med
föreningen Musiker Mot Rasism (MMR) och bland annat
genomfört flera musikgalor och stödkonserter för att
visa att musiker tar ställning mot rasismen. Samtidigt har
MMR visat ett stort engagemang för andra orättvisor som
seglar upp med jämna mellanrum. Ett sådant exempel är
Regnbågsmanifestationen som var en reaktion på att SD i
Sölvesborg förbjöd regnbågsflaggan.
12
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ungdomsklubben Klubb3Lång.
Utfallet blev gott med välbesökta arrangemang, god
spridning i media och sociala medier. Med den goda
erfarenheten är arbetet med 1GBG i maj 2020 i full gång.
Då samlas vi igen och tar ställning för ett inkluderande
kulturliv och ett gemensamt Göteborg - fritt från rasism
och varje form av diskriminering. Såklart är Sensus med
i detta grymma event även då!

Fler som ville vara med
Tillkom gjorde även sponsorer och medarrangörer så som PRbyråerna Frank & Earnest och Ouch! samt studieförbunden ABF,
Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan.

100+
Fler än 100 musiker deltog, flera
teatersällskap, eldkonstnärer, dansare
och poeter likaså.

ÅÄÖ... Sounds Swedish
i Göteborg når ut i
Europa med hjälp av Sensus musikverksamhet.
Inför resan deltog grupperna i olika seminarier för
att spetsa till hur de beskriver sin musik på ett sätt
som gör dem rättvisa. DAMEN blev snabbt bra på att
i en hisspitch på engelska beskriva sin grupp och i
maj var det dags att bege sig till Brighton i England.
Inför spelningen så anordnades ett branschmingel
där grupperna fick möjlighet att prata med aktörer i
musikbranschen. Tillsammans med 10 andra grupper
klev de peppade och inrepade upp på Sensus scen
”ÅÄÖ…sounds Swedish” och genomförde en bejublad
konsert.
- Två inbitna reportar gav oss en hel del pepp på
Instagram. Intervjuer i Sverigefärgade solhattar
gav oss någon form av stolt känsla, att vi som band
ingick i något större, något nationellt som skulle få
komma ut i olika former av musikstilar, säger Gustav
Bondesson cirkelledare i gruppen DAMEN.

MUSIKEN FRÅN REPLOKALERNA

- På plats hade vi ett par härliga dagar i Brighton.
Lagom mycket träffar med Sensus och lagom mycket
fritid för att kunna njuta av festivalen ”the Great
Escape”. Brighton kändes verkligen som en perfekt
festivalstad. Det var roligt att lära känna fler svenska
artister som var där. Minglet var en bra start för
detta. Konsertupplevelsen var också positiv. Trevliga
svenskar och britter samlade i en mörk klubblokal.
Det kändes som intima kvällspelningar hela dagen
lång. Vi fick lite mer publicitet efter Brighton hemma
i Sverige. Några fler spelningar dök helt plötsligt upp
i Göteborg och vid singelsläpp hänvisades det ofta till
att vi var nyss hemkomna från festivalen i Brighton.
Sedan dess har det rullat på i rätt riktning, med
albumsläpp och recension i GP bland annat.
- Vi är tacksamma för möjligheten Sensus gav oss
att synas och höras utanför Sverige samt hela den
positiva upplevelse ÅÄÖ i Brighton gav oss som band,
avslutar Gustav.

ÅÄÖ... Sounds Swedish är ett samarbete mellan Sensus och de
regionala organisationerna - Talentcoach (Kalmar Län) och Westside Music Sweden (Västra Götalandsregionen), där vi tar med oss
ett antal av våra akter till Brighton UK och genomför ett musikbranschmingel, samt har en egen scen som heter just ÅÄÖ... Sounds
Swedish. Detta sker i samband med festivalen The Great Escape som
är en stor showcasefestival i Brighton. Totalt spelade 10 akter under
en eftermiddag och kväll och från Göteborg blev gruppen DAMEN
utvalda att delta.
Sensus västra Sverige Verksamheten 2019
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Härlig mix på sensusscenen i Uddevalla
UDDEVALLAKALASET har blivit
en fin tradition och folkfest
där många människor träffas
och trivs, samt får ta del av god
mat och dryck, allsång, tivoli,
knallemarknad, livemusik och
övrigt utbud under dessa tre dagar.
Det är fantastiskt roligt att
ha en egen sensusscen där vi
kan ge många av våra lokala och
regionala band och artister med
olika musikgenrer möjlighet att
uppträda. Det var en härlig mix av

musik på scenen med bland annat
50-talssound, 70- och 80-talsrock,
Rockabilly, Latinamerikansk
musik samt andra musikgenrer
som uppskattades av publiken.
I vanlig ordning så var
sista akten på Sensusscenen
bandet Drugstore Cowboys,
som drar fullt hus! De spelar
Grym -80 tals hårdrock,
falsettsång, gitarrstämmor,
solon och headbang. Lagom
till Uddevallakalaset slog

extremhettan till i Västsverige.
- Det var nästan för varmt, både
för besökare men även banden
som uppträdde. Det gick åt mycket
vatten sa Anette Johansson på
Sensus.
- Vi tackar alla fantastiska
människor som tog sig till
Sensusscenen å avslutade
Uddevallakalaset med oss!, hälsar
Drugstore Cowboys:

SENSUSSCENEN
För åttonde året i rad deltog Sensus på
Uddevallakalaset med en egen scen.
Uddevallakalaset är det största publika
evenemanget i Uddevalla som pågår
under tre härliga kalasdagar i slutet
av juli och 2019 var det över 40 000
besökare som kom till Uddevalla centrum
och bidrog med skön atmosfär och glad
stämning.

Drugstore Cowboys på Sensus scen

Festival för musiken inom folkbildningen
de
olika studieförbunden tätt. Ibland
väldigt tätt som med festivalen
Musik, Musik, Musik som gick av
stapeln på Frölunda Kulturhus
den 28 september. Nio av tio
studieförbund har tillsammans

I GÖTEBORG SAMARBETAR

14

Sensus västra Sverige Verksamheten 2019

fått projektmedel av Liseberg
AB för att göra gemensamma
arrangemang inom musikfältet
under fem års tid.
Under dagen spelade olika
akter med stor genrebredd.
Från Sensus kom poppunktrion

Katthem som på senare år fått stor
uppmärksamhet. Besökarna kunde
även lyssna till panelsamtal, delta i
workshops, lyssna på föreläsningar
och gå en tipspromenad om musik
och folkbildning.

Musik och minne

– för personer som är dementa
Birgitta Hedenberg använder musiken som
kommunikation och är lyhörd på ett medvetet
sätt. Hon försöker i den mån de går få veta lite om
deltagarnas liv och vad de heter. Det är viktigt att få
vara sedd som en namngiven person!
som hon märker att deltagarna känner igen, och
om de vill, kan sjunga med i. Att känna igen, och sjunga med, stimulerar
minnet och Birgitta får ofta höra små berättelse om vad deltagarna har
upplevt, på en dansbana eller hos en mormor med mera. Birgitta har en
utbildning inom funktionsinriktad musikterapi FMT och grundtankarna
därifrån tar hon med sig in i Musik & Minne.
Birgittas metod ger resultat och gör skillnad. Hon väcker minnen till liv
hos personer med demens. Deltagarna visar på olika sätt att de uppskattar
när Birgitta kommer. De lyser upp och kommer fram och hälsar och
personalen på hemmen samt anhöriga säger att de kan se en skillnad. Deras
önskemål har gjort att hon har återkommit sedan våren 2017 på i stort sett
alla ställen.
Demens är en sjukdom som drabbar minnet. Att inte längre riktigt
komma ihåg kan leda till nedstämdhet, förvirring, oro och isolering.
När minnena försvinner, försvinner också en del av identiteten och
självkänslan. Musik är ett bra verktyg att öka livsglädjen när språket ibland
blir förvillande och koncentrationen och närminnet blivit sämre. Många
minnen, både fysiska och psykiska är kopplade till musik. Redan som barn
kommer vaggvisor, julvisor in och sedan fylls det på under livets gång.
Det är allt från dansmusik, snapsvisor, kampsånger till enkla folkvisor och
tonsatta dikter. Alla kan relatera till någon form av musik.

HON SJUNGER DE SÅNGER

Birgitta Hedeberg
Sedan 2017 har Sensus genomfört
Musik & minne för personer som
är dementa på äldreboende i
Sotenäs och Tanums kommuner.
Under 2019 har Birgitta Hedeberg
varit på hemmen sammanlagt 250
gånger.

Sensus västra Sverige Verksamheten 2019
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Ett samarbete med livskvalité i fokus
Med ökad kunskap, nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra, kan en
medlem agera så att hen kan uppnå en bättre livskvalité.
började
med ett möte mellan Sylvia
Andersson, idag ordförande i Svenska
Ödemförbundet Västra Götaland (SÖF)
och Clas Wallin, verksamhetsutvecklare
på Sensus. Utifrån många frågor och
funderingar om hur man startar en
förening, utbildar en styrelse och var
man kan ses, föddes ett gott samarbete.
Föreningen har sedan 2018 anordnat
aktiviteter i Sensus lokaler för både
medlemmar och icke medlemmar.
- Vi hade vår första stora föreläsning
2018 som nybildad lokalförening
och tack vare vårt samarbete med
Sensus kunde vi direkt erbjuda våra
medlemmar en möteslokal i centrala
Göteborg. Styrelsen har även fått en
mycket uppskattad utbildning under
hösten 2019 av Sensus i styrelsearbete
som Clas Wallin höll i, berättar Sylvia.
- Vi använde oss av Sensus material
En styrelse som gör skillnad. Vi utgick

SAMARBETET MED SENSUS

16

Sensus västra Sverige Verksamheten 2019

från deras egen föreningen och de
beskrev hur styrelsen arbetade. Genom
bikupor och grupparbete så ringade
vi in osäkerhetsfaktorer, alternativ
till hur de arbetar nu, vad kan trilla
mellan stolarna och uppstart på deras
visionsarbete. Hur vill de att SÖF som
förening vara om 5-10 år? Att möta
en styrelse som är engagerad och
som inte glömmer av att ha roligt är
så otroligt inspirerande för mig som
verksamhetsutvecklare, berättar Clas.
Föreningen har kunnat bjuda in
olika föreläsare vid medlemsträffar.
Genom föredrag och workshops och
har medlemmarna fått information
och kunskap om de olika lymfatiska
sjukdomarna, egenvård och hjälpmedel.
- Med ökad kunskap, nätverkande
och erfarenhetsutbyte med andra, kan
en medlem agera så att hen kan uppnå
en bättre livskvalité. Vi ser fram emot
ett fortsatt samarnete, avslutar Sylvia.

SÖF Västra Götaland är en
lokalförening inom Svenska
Ödemförbundet. Föreningen
bildades 2018.
Syftet är att påverka lokala
politiker, myndigheter och
vårdgivare för att förbättra
möjligheten till adekvat vård
för medlemmar med ett
kroniskt ödem eller annan
lymfatisk sjukdom.
Ett annat viktigt arbete
är att ordna träffar för
medlemmarna för utbyte
av erfarenheter och få
ny kunskap. Föreningen
vänder sig till personer med
lymfatiska sjukdomar/kroniska
ödem hos barn, tonåringar
och vuxna.

Chock är en tvåspråkig pjäs om en arabisk familj
som försöker ge sitt handikappade barn bästa möjliga
förutsättningar i livet – genom att fly till Sverige.

Flykten till Sverige
både arabiska och svenska.
Och publiken kan läsa översättningar av replikerna
i realtid. Skådespelarna kommer från Sverige,
Syrien, Irak och Palestina. Några av dem har tidigare
scenvana men för de flesta är det första gången som
de står på en scen.
Regissören Thomas Alsoufani är osäker på om
något liknande har gjorts tidigare i Sverige.
- Det handlar om integration mellan två kulturer –
den arabiska och svenska – genom att människor med
olika bakgrund befinner sig på samma plats och gör
samma saker. Ur detta växer något vackert fram. Jag
vet inte säkert, men tror att det är första gången som
det här testas. Publiken kommer läsa undertexterna
med översättningar från arabiska till svenska på
samma sätt som när de sitter hemma i soffan och
tittar på tv.
Thomas Alsoufani är från början filmare från
Damaskus och har lång erfarenhet av att arbeta
med bland annat dramaproduktioner, spelfilm
och tv-serier på olika håll i Mellanöstern. Efter att
ha tvingats lämna inbördeskrigets Syrien bor han
numera i Borås, där han har skrivit manuset till
pjäsen Chock tillsammans med Mohammed Aldafees.
Pjäsen har under hösten varit arbetsmaterial
för en studiecirkel hos studieförbundet Sensus,
med skådespelaren Gunilla Rydholm Eriksson
som projektledare.
PÅ SCENEN TALAS DET

- Föreställningen är baserad på en verklig historia.
Den handlar om en familj som har ett handikappat
barn som inte kan få den hjälp som behövs i sitt
hemland. Läkaren rekommenderar familjen att flytta
till Sverige, som är ett jämlikt samhälle där man
inte heller gör skillnad på handikappade och friska
människor, säger Thomas Alsoufani.
Föreställningen innehåller också två kortfilmer om
flykten till Sverige.
- Om en sådan här historia kan väcka sympati har
vi uppnått en god sak. En annan sak, som jag hoppas
framgår av föreställningen är fredsbudskapet: att
resten av världen borde lära av Sverige hur man kan
leva tillsammans i fred och undvika krig. Även om
Syrien finns i mitt hjärta är Sverige nu mitt land,
säger Thomas Alsoufani.

Fakta
Manus: Thomas Alsoufani och Mohammed Aldafees
Regi: Thomas Alsoufani
Medverkande: Adel Shkhes, Ayman Berni, Bertil Ekelin, Camilla
Andrén, Fayzah Shammout, Joudi Lubbad, Leen Kheiruddin,
Manal Anbar, Raija Greus, Yamam Alshhab.
Plats: Hemgården, Borås
Chock spelades 4 gånger i januari med drygt 300 i publiken
Sensus västra Sverige Verksamheten 2019
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Hello World! tänder stjärnor
Med riktade satsningar bidrar Hello World! till att
integrera och inspirera helt nya grupper som annars
kanske aldrig skulle ha fått möjligheten att upptäcka allt
magiskt man kan åstadkomma med digitala verktyg!

HELLO WORLD! TÄNDER DIGITALA STJÄRNOR med stipendier, lånedatorer
och inkomstbaserade avgifter. Genom Hello World! samverkar företag,
högskolor, studenter och samhälle för att säkerställa kompetensbehovet inom
naturvetenskap, teknik och IKT för ett konkurrenskraftigt Sverige. I praktiken
betyder denna exponering att vi får en ökad andel tjejer, fler barn från ickeakademiker-hem och fler med invandrarbakgrund!
- Vi har samarbetat med Sensus sedan 2018 och tycker verkligen att det
är bra. Vi får inte bara finansiellt stöd som möjliggör vår verksamhet, utan
Sensus hjälper också till med utbildningar för våra stärka våra ledare. De är ett
flexibelt samarbete och det märks att Sensus verkligen vill vårt bästa, säger Julia
Söderberg, Hello World!.
18
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Hello World!
Målet är att säkerställa
kompetensbehovet inom
naturvetenskap, teknik och
IKT för ett konkurrenskraftigt
Sverige. Visionen är att göra
digitalt skapande lättillgängligt
för alla ungdomar oavsett
bakgrund och förutsättningar.
Läs mer: helloworld.se

Hjärnkoll
Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Trots att det
är så vanligt finns fortfarande mycket stigma och fördomar
förknippade med psykisk ohälsa. Det vill Hjärnkoll ändra på.
utbildningar för blivande ambassadörer samt
fortbildningar för befintliga ambassadörer för att ha en god kvalitetssäkring.
- Där har Sensus varit en ovärderlig tillgång då vårt samarbete med dem
möjliggör att vi kan låna deras lokaler i utbildningssyfte samt till möten. Sensus
har med sitt stora nätverk varit till stor hjälp med att få ut Hjärnkolls budskap att
våga prata om psykisk ohälsa, säger Julia Persson på Hjärnkoll.
Ambassadörerna föreläser om sina egena erfarenheter – på skolor,
arbetsplatser, myndigheter, inom vården och ute i samhället. De syns och hörs
också ofta i media, allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd
för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara,
mänskligt och ekonomiskt.
Kärnan i Hjärnkoll är de omkring 300 ambassadörer som själva har erfarenhet
av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De har
livsberättelser och kunskaper som de vill dela med andra – med syfte att öka
kunskapen och minska stigmat som är kopplat till psykisk ohälsa.

VARJE ÅR ANORDNAR HJÄRNKOLL

Ambassadörerna bidrar med
en unik kunskap så som:
• Hur det är att leva med
olika diagnoser, så som
depression, bipolär
sjukdom, adhd, add och
autismspektrumdiagnos.
• Hur medarbetare och
chefer kan bemöta och
stötta en person som har
psykisk ohälsa. Hur det är
att vara ung och leva med
psykisk ohälsa.
• Hur migration kan påverka
psykisk hälsa
Läs mer: hjarnkoll.se
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72% 82% 87%
når gymnasiebehörighet
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höjer sitt självförtroende

får ökad lust att studera vidare

”Vår vision är att
alla ska växa upp
med förutsättningar att klara
skolan och forma
sin egen framtid.

Läxhjälpen

Om Läxhjälpen
• Elever med F i ett eller
flera kärnämnen följer ett
unikt, gratis och strukturerat
läxhjälpsprogram med målet
att nå gymnasiebehörighet och
komma närmare sina drömmar.

Sedan 2018 har Stiftelsen Läxhjälpen och Sensus
ett nationellt samarbete. Grunden för samarbetet
är att Läxhjälpen och Sensus delar syn på
inkludering, bildning, lärande och spridning av
kunskapsinhämtning.
arbetar 15 elever och tre läxhjälpare tillsammans två
gånger i veckan och under träffarna arbetar elever och läxhjälpare
tillsammans och lär sig av varandra. Samarbetet med Sensus möjliggör att
Läxhjälpen kan använda Sensus lokaler som en plats för läxhjälpare att
mötas och dela kunskaper med varandra, något som är viktigt eftersom
läxhjälparna annars arbetar i olika grupper på olika skolor runt om i
Göteborg.
Stiftelsen Läxhjälpen arbetar för att få fler unga att klara skolan – att
höja sina betyg, sin studiemotivation, sitt självförtroende och öka sina
möjligheter till fortsatta studier och framtida jobb.
Tillsammans med våra samarbetspartners gör vi en konkret insats för
att höja kunskapsnivån hos Sveriges framtid. Genom att rikta stödet dit
det behövs allra mest, och genom läxhjälpsprogrammets unika metod nås
konkreta och signifikanta resultat.
Läxhjälpen höjer inte bara betyg, utan bidrar också till ökad trygghet
och att färre unga hamnar utanför arbetslivet. Dessutom bidrar
läxhjälpsprogrammet till motiverande möten mellan eleverna och
universitets- och högskolestudenterna som resulterar i förebilder, samt
bygger broar mellan unga och näringslivet. Läxhjälpen är en konkret insats
för en mer jämlik skola.

PÅ LÄXHJÄLPEN

• Läxhjälparna är avlönade
högskolestudenter som följer
sina elever under minst en
termin. De blir förebilder, får en
ingång i arbetslivet och får en
utbildning i vår pedagogik innan
de börjar arbeta.
• Finansieringen för
läxhjälpsprogrammet kommer
i huvudsak från långsiktiga
samarbeten med näringslivet
och kommuner.
• Vi samarbetar med de
högstadieskolor runt om i
Sverige med lägst resultat
och som alltså har en stor
andel elever som inte klarar
grundskolan.
• Resultat mäts och redovisas,
både hårda värden såsom
elevernas betygsutveckling,
men också mjuka värden där
eleverna själva skattar hur
exempelvis deras självförtroende
och studieteknik ökat genom
läxhjälpsprogrammet.

Läs mer: laxhjalpen.se
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Ledarskapsutbildning för ordföranden i Unionen
har under året tillsammans
utvecklat och genomfört en ledarskapsutbildning
för fackligt förtroendevalda, ordförande och
viceordföranden, i Unionen. Syftet med utbildningen
är bland annat att behålla och stärka de ordföranden
de har och skapa en utbildning som är kvalitetssäkrad
och meriterande utöver rollen.
Utbildningen består av 6 moduler, totalt 12 dagar.
Under 6 dagar träffades deltagarna fysiskt med fokus
på upplevelsebaserat lärande, bland annat ”ledarskap
i rörelse”, som genomfördes på vandringsleder runt
kursgården Tylebäck i Halland. De övriga 6 dagarna
var nätbaserade och utgår från en lärplattform med
inspelade föreläsningar och uppgifter. Utbildningen
är tänkt att erbjudas till ett begränsat antal
ordförande i Unionen varje år.
- Detta var Unionen Göteborgs första
utvecklingsprojekt tillsammans med Sensus, där vi i
backspegeln kan konstatera att vägen blev till medan
vi förflyttade oss. Samarbetet som byggdes upp
fungerade mycket väl och vi identifierade bland annat
dessa framgångsfaktorer under utvärderingsmötet;
vi höll överenskomna deadlines, vi kompletterar
varandra - vår samlade kunskap och erfarenhet
bidrog till att skapa en större helhet, vi lyssnar på

SENSUS OCH UNIONEN
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varandra och var lyhörda för varandras inspel, vi tog
fram en utbildning med relevant innehåll som fyller
ett tomrum för deltagarna, synergier, slutresultatet
blev bättre än om vi gjort utbildningen var och en
för sig, att även variationen i pedagogik innebar ett
mervärde för deltagarna under genomförandet och
att vi lärde av varandra, berättar Barbro Tegemyr,
coach på Unionen.
- För mig är glädje och lärande två ord som väl
beskriver arbetet inför och under utbildningen.
Projektgruppens goda samarbetsklimat och
deltagarnas positiva respons bär jag med mig in
i vårt fortsatta arbete. Personligen tar jag också
med mig den positiva effekt lärande i rörelse
hade på såväl individ som grupp! Kombinationen
av arbete på webben och fysiska träffar ger
möjlighet till utveckling för såväl individ som
lärgrupp. Vi konstaterade under utvärderingen
att efter vår pilotomgång är finjusteringar av ett
riktigt bra grundmaterial det enda som behövs.
Sammanfattningsvis förde såväl projekt som
genomförande med sig ett stort mått av lärande
både för projektgrupp, processledare och deltagare,
avslutar Barbro.

Diplomerad Begravningsrådgivare - en nätbaserad utbildning
en nätbaserad utbildning till
begravningsrådgivare. Utbildningen genomförs på
uppdrag av Sveriges Begravningsbyråers Förbund
(SBF) och Fonus och har tidigare genomförts av
Sensus som yrkeshögskoleutbildning 1 år helfart på
plats i Uppsala och Göteborg. Eftersom branschen
har stora pensionsavgångar över hela landet de
närmaste åren, fick Sensus nu i uppdrag att göra
utbildningen nätbaserad på halvfart, 6 månader, för
att tillgodose behovet av begravningsrådgivare över
hela landet. 39 deltagare från Östersund till Malmö,
studerar digitalt på en lärplattform med bland annat
inspelade föreläsningar av branschföreträdare.
Deltagarna är indelade i mindre lärgrupper som
träffas på videomöte varje vecka för att diskutera
olika uppgifter och reflektera tillsammans.
Deltagarna kommer att träffas fysiskt i Göteborg
och Stockholm, där de får omsätta sina teoretiska
kunskaper i praktiken, i form av rollspel, case och
grupparbeten. Deltagarna får även praktisera på
begravningsbyråer.
- Det deltagarna får med sig är en gedigen
utbildning i form av att de verkligen fått gå på
djupet i teorin. Vilket är och kommer att vara en

I DECEMBER STARTADE

Deltagarna är indelade i mindre lärgrupper som
träffas på videomöte varje vecka för att diskutera
olika uppgifter och reflektera tillsammans.

viktig del för framtiden att bland annat kunna lagar
och förordningar. Det bästa med utbildningen är
bredden med bland annat livsåskådning, psykologi,
bemötande med viktig praktisk erfarenhet!
Begravningsrådgivarnas utmaning är att de kommer
att möta oerhört många olika former av ceremonier
och önskemål i samband med dödsfall. De kommer
att få vara med om en stor förändring i branschen!,
säger Ulf Lernéus Förbundsdirektör/VDSBF/
Memento Service AB.

Diplomerad kommunikatör
DEN 23 JANUARI diplomerades 9 kommunikatörer
som alla arbetar i Svenska kyrkan. Utbildningen är ett
samarbete mellan Sensus och Göteborgs stift.
Sedan september 2019 har deltagarna träffats för
att bredda sina teoretiska och praktiska kunskaper i
information och kommunikation.
Utbildningen avslutades med en heldag där
deltagarna presenterade sina kommunikationsplaner.
Därefter trevlig avslutning med diplomering.

Det här var bra med utbildningen:
”Utbytet med alla deltagare”
”En grupp att vända sig till även i framtiden för att
bolla olika frågor”
”Det var värdefullt att alla deltagare jobbar i samma
organisation.”
”Ny kontakter kollegor emellan!”
”Arbetet med kommunikationsplanen gjorde att jag
blev mer medveten om det egna kommunikationsarbetet”
”Bra återkoppling från kursledare”
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Fackförb
un

dens histor

syftar till att vässa och stödja de
förtroendevalda i sina fackliga roller. Tillsammans tar vi fram aktiviteter och
utbildningsinsatser utifrån ett folkbildningsmässigt och pedagogiskt perspektiv.
Vi har i vårt arbete med enskilda fackförbund sett att det finns många fler
likheter utifrån uppdraget än vad vi kunde ana från början. Alla de fackliga
förbunden har sina unika förutsättningar men det finns också frågor som är
aktuella för alla, som till exempel villkorsfrågor, lönebildning, arbetsmiljö och
rekrytering av medlemmar. Sensus kan genom frukostträffarna erbjuda en
mötesarena som sträcker sig bortom de enskilda förbunden och geografiska
områden. Det skapar förutsättningar för givande dialog och att synergier kan
uppstå.
- För att hålla kostnaderna nere och ständigt ha aktuella teman hålls träffarna
i Sensus lokaler och de allra flesta föreläsningar hålls av förbunden. Fika och
inbjudan har ordnats av Sensus. Framgångskonceptet är skapat!, berättar Katarina
Wallgren, verksamhetsutvecklare på Sensus.
Vi har haft många deltagare och från flera olika förbund, och vi har delat med
oss och lärt oss mycket av varandra. Vi kommer att göra samma satsning under
2020, det finns många fler fantastiska föreläsare inom förbunden som vi kan ha på
Sensus FFFF, frukostföreläsningar för fackligt förtroendevalda.
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Föreläsningar 2019:
• Fackförbundens historia
• Forskningsrapporten:
Den avvikande anställde
• Värdegrundsarbete
• Hot och våld på arbetsplatsen
• Rekrytera medlemmar och
förtroendevalda

Lärandefestival
i Karlstad
DEN 7-8 NOVEMBER genomfördes Lärandefestivalen
på Karlstads CCC. Sensus fanns med i
projektgruppen som jobbade inför festivalen med
stort och smått. Personal fanns också med på plats
vid genomförandet och vid utvärderingen.
Festivalen var fortbildning och erfarenhetsdelande
om pedagogik och lärande i Svenska kyrkan och
under de två dagarna fick de drygt 400 deltagarna
dela upplevelser, erfarenheter och samtal. Man fick ta
del av utställningar, föredrag, filmer, workshops och
mycket annat.
Sensus personal kom från regionerna Västra
Sverige, Stockholm-Gotland och från riksförbundet.
De jobbade med olika uppgifter, allt från
inregistrering, seminarievärdar, hålla i workshops
och att mingla och skapa relationer.

På djupet
kvalificerad teologisk
fortbildning som vände sig till kyrkans musiker.
Fortbildningen bestod av 8 kurstillfällen som
innehöll en föreläsningsdel och en seminariedel och
gruppsamtal. Föreläsarna inspirerade och fördjupade
oss teologiskt om vår kyrkas identitet, bekännelse tro
och lära, dop, gudstjänst, bibelsyn. Tillsammans fick
vi reflektera och diskutera.
Fortbildningen avsåg att fördjupa den teologiska
kunskapen och reflektionen utifrån ett både pastoralt
och akademiskt perspektiv. Ge ökad trygghet och
kunskap för medarbetare som står i trosförmedlande
situationer, men som inte har en teologisk utbildning.
Bland föreläsarna fanns, Jayne Svenungsson, som
pratade ”Om kreativitetens källa” och Jesper
Svartvik, som föreläste ”Om bibeltolkningarnas
bakgator”.
Fortbildningen genomfördes i ett samarbete
mellan Göteborgs stift, Sensus och Västra
Götalandsregionen.
PÅ DJUPET VAR EN

Jayne Svenungsson,
”Om kreativitetens källa”

Jesper Svartvik,
”Om bibeltolkningarnas
bakgator”

Reflektioner från deltagarnas enkätsvar:
"Jag kommer kunna problematisera och analysera det egna
arbetet och arbetet tillsammans med kollegorna på ett djupare
och tydligare sätt."
"Det kursen i första hand gjort är att sätta i gång nya
tankebanor hos mig. Ibland är det så att dagen efter kurstillfället
så känns allt som helt bortblåst, men då har jag kunnat gå
tillbaka till mina anteckningar och återkallat det viktigaste."
Sensus västra Sverige Verksamheten 2019
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Fakta om Sensus Västra Sverige

Sensus Västra Sverige omfattar Halland, Värmland och
Västra Götaland som totalt består av 71 kommuner.
Tillsammans med föreningar, organisationer och
grupper skapar vi mötesplatser för lärande och
utveckling runt om i regionen. Vi organiserar oss
utifrån enheterna; Göteborg, Halland, Sjuhärad,
Fyrbodal, Värmland samt Kulturlabbet som är en
arbetsplats för bild-, scen- och ordkonstnärer med
intellektuella funktionsnedsättningar.
SENSUS
VÄSTRA
SVERIGE

STYRELSE
Regionstyrelsen väljs med två års
mandat. Ledamöter 2018 – 2019:
• Gunnel Johansson, ordförande
• Jan Cedmark vice ordförande
• Ann-Marie Ericson
• Jan Kesker
• Ann-Kristin Falkeby
• Brith Holm
• Curt Levin
• Sven-Inge Kristensson
• Cecilia Haldner
• Ingrid Kåwe
• Frida Telleborn
(personalrepresentant)
• SaraBeata Hagströn
(personalrepresentant)

VERKSAMHETER
• Folkbildningsverksamhet tillsammans
med medlemsorganisationer och
samarbetsparter med fokus på
områdena fackligt, föreningar, kyrka,
kultur, musik och scout.
• Utbildningar för cirkelledare och
funktionärer
• Studiecirklar i svenska för asylsökande
• Diplomutbildningar inom HR och
kommunikation
• Nätbaserad utbildning till
begravningsrådgivare

Sensus Västra Sverige bedriver
verksamhet i 69 av de 71 kommuner
som regionen omfattar.

MEDLEMSORGANISATIONER
Sensus studieförbund har både nationella och regionala medlemsorganisationer. Utöver det samarbetar vi med en
mängd olika samarbetsparter.
Nationella medlemsorganisationer:
• Amningshjälpen
• Bröstcancerförbundet
• Credo
• EFS
• EKHO – Ekumeniska grupperna för
kristna hbtq-personer
• Frisk & Fri – Riksföreningen mot
ätstörningar
• Individuell Människohjälp
• KFUM Sverige
26
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• Kvinnor för mission
• Kvinnor i Svenska kyrkan
• Kyrkans Akademikerförbund
• Kyrkomusikernas Riksförbund
• Mandeiska trossamfundet i
Sverige och Finland
• RFHL, Riksförbundet för Rättigheter,
Frigörelse, Hälsa och Likabehandling
• Sveriges Konstföreningar
• Sveriges Lottakårer
• SPES – Riksförbundet för
SuicidPrevention
och Efterlevandes Stöd
• Scouterna
• S:t Georgs Scoutgillen i Sverige
• Shedo

REGIONKONTOR
Södra Hamngatan 29, Göteborg

REGIONCHEF
Kerstin Alnebratt

KONTOR OCH
VERKSAMHETSLOKALER
Borås, Göteborg, Halmstad, Skövde,
Uddevalla, Bengtsfors och Karlstad. Sensus
är huvudman för Kulturlabbet, en daglig
verksamhet som vänder sig till personer
med intellektuella funktionsnedsättningar,
intresserade av ett skapande/konstnärligt
och individutvecklande arbete.

MUSIKHUS
• Göteborg
• Halmstad
• Skövde
• Uddevalla

• Sigtunastiftelsen
• Spädbarnsfonden
• Stiftelsen Sverige och Kristen Tro
• Svenska kyrkans anställda i
sjukhuskyrkan
• Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
• Svenska kyrkans lekmannaförbund
• Svenska Kyrkans Unga
• Svenska Muslimer för Fred
och Rättvisa
• Sveriges Kyrkosångsförbund
• Sveriges Syriska Riksförbund
• Trossamfundet Svenska kyrkan
• Y´s Men International Region Sverige

Sensus Västra Sverige i siffror
VERKSAMHET

41 arrangemang/dag

+3 %

Ökning av verksamhetsSensus Västra Sverige gevolymen mellan 2018 och 2019
nomförde 14 794 arrangemang
i antal studietimmar.
0under 2019.
10 Det20
30
40 räknat50
blir 41 arrangemang per dag om en fördelar
dem jämt över året.

Totalt nådde Sensus Västra Sverige 549 800 deltagare under 2019.
Om en fördelar dem jämt över
året blir 1 506 deltagare per dag.

17 %

Studiecirklar
0

20

40

60

17 %

Annan
80
folkbildningsverksamhet

Antal kulturprogram i Sensus
Västra Sverige 2019. Det kan
exempelvis vara föreläsningar,
konserter eller utställningar.

423 915

Fördelning av verksamhet 2019.

66 %

7 815

1 506 deltagare/dag

Kulturprogram100

Antal studietimmar 2019 i studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

35 907

DELTAGARE OCH LEDARE

Unika deltagare 2019 i studiecirklar och annan folkbildning.

Max 13 och Aina 97
Sensus Västra Sveriges yngsta och äldsta cirkelledare.
Totalt är 3 838 ledare verksamma i regionen.

< 13 år

14 %

13 - 24 år

17 %

25 - 65 år

45 %

> 65 år

24 %

100 %

Deltagare 2019
och
0 i studiecirklar
10
20 annan
30folkbildning
40
fördelade efter åldersgrupp.

50

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

32
0

66  %

66 % av verksamheten sker i
samarbete med en medlems
organisation eller samarbetspart.

20

Sensus studieförbund har 32
nationella medlemsorganisationer. Sensus Västra Sverige
har utöver dem fler regionala
medlemsorganisationer och
samarbetsparter.

1. Svenska kyrkan
2. Scouterna
3. Sveriges Kyrkosångsförbund
40

60

De tre största medlemsorganisationer i Sensus Västra Sverige räknat i antal studietimmar.

80

26 571

SAMARBETEN

100

Antal studietimmar 2019 tillsammans med samarbetsparter
utöver medlemsorganisationer.
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Sensus studieförbund
Box 11003
411 14 Göteborg
sensus.se
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