Välkommen till Studiefrämjandet i Uppsala län tack för att vi fått förtroendet att vara ditt studieförbund!
Hos oss får Du möjlighet att skaffa ny kunskap och utveckla dina intressen tillsammans med
likasinnade. Våra studiecirklar bygger på folkbildningens pedagogik. Det betyder att vi utgår
ifrån de önskemål, förutsättningar och erfarenheter som Du och de övriga cirkeldeltagarna
har.
Kort om Studiefrämjandet
Studiefrämjandet är Sveriges tredje största studieförbund och ger människor över hela landet
möjlighet att lära, skapa och utvecklas i gemenskap med andra. Vår verksamhet samlar varje
år över 2,5 miljoner deltagare, varav många ungdomar. All verksamhet sker i
lokalavdelningar som omfattar en eller flera kommuner.
Natur & kultur
Bakom Studiefrämjandet står 18 medlemsorganisationer. De flesta organiserar människor
med intresse för natur, djur, miljö, friluftsliv, musik och annan kultur. Vi har även en rad
samarbetsorganisationer, bl a Rädda Barnen.
Folkbildningens pedagogik
I all verksamhet använder vi folkbildningens pedagogik. Det betyder att vi utgår ifrån
deltagarnas önskemål, förutsättningar och erfarenheter och låter alla komma till tals. Hos oss
kan människor utvecklas i sin egen takt och på sina egna villkor.
Studiecirklar, utbildningar & arrangemang
Basen i verksamheten är studiecirkeln, som består av en liten grupp människor som studerar
tillsammans. Cirkelledaren är kunnig i sitt ämne och i vår pedagogik. Sammanlagt har vi
drygt 13 000 cirkelledare över hela landet. Studiefrämjandet arrangerar också andra former av
utbildningar, t ex uppdragsutbildningar för kommuner och företag. Vi har även en stor och
bred kulturverksamhet med musik, föreläsningar, teater etc.
Obundet och utan vinstintressen
Studiefrämjandet är partipolitiskt, religiöst och fackligt obundet. Vår verksamhet bedrivs utan
privata vinstintressen. Det statsbidrag som studieförbunden får är tillsammans med anslagen
från kommuner och landsting en viktig förutsättning för vår verksamhet.

Föreningar eller enskilda grupper - som vill starta en studiecirkel eller ett
kulturarrangemang
Att lära sig mer berikar livet! I studiecirkeln kan ni utveckla era intressen tillsammans.
Kanske är ni en förening som ha många olika ämnen ni vill fördjupa er i. Kanske är det ett
längre projekt som behöver struktureras upp. Studiefrämjandet hjälper till med studieplan,
förslag till litteratur, lokaler etc
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Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel består av minst 3 deltagare över 13 år.
Varje deltagare måste vara med vid minst 3 cirkelträffar. Om cirkeln omfattar fler än dessa
träffar, vilket är det vanligaste, måste varje deltagare ha varit med vid någon av de första 3
träffarna.
En cirkelträff ska omfatta minst 1 studietimme (45 minuter) och hela cirkeln minst 9 timmar.
Varje studiecirkel måste ha en cirkelledare som godkänts av Studiefrämjandet. Cirkelledaren
fungerar också som vår kontaktperson. Cirkelledaren ansvarar för att studieplanen följs och att
en korrekt närvarolista lämnas in till Studiefrämjandet efter cirkelns slut.

Att arbeta i en studiecirkel
Deltagarna planerar tillsammans studiecirkelns uppläggning. En viktig utgångspunkt är
deltagarnas olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar.
Cirkelarbetet ska präglas av ett demokratiskt arbetssätt. Det betyder bland annat att alla bidrar
med synpunkter, analyser och diskussionsinlägg.
Under cirkelns gång kan det vara värdefullt att göra studiebesök eller bjuda in en
fackman/expert.
Studieplanen
Varje studiecirkel ska ha en studie- eller arbetsplan. Man kan använda sig av en som redan
finns eller göra sin egen. Studiefrämjandet kan hjälpa till! Studieplanen lämnas in i samband
med cirkelstarten.
Närvarolistan
När du fyllt i och sänt in din cirkelblankett skickar vi dig närvarolistan för studiecirkeln. Här
för du närvaron för era träffar. Närvarolistan är ett ”kvitto” på er cirkel så hantera den som en
värdehandling. Skicka in listan direkt när cirkeln är avslutad. Fortsätter ni får du en ny
närvarolista. Glöm inte att bifoga kvitton på utlägg efter överenskommelse med din
kontaktperson.

Vad är ett kulturarrangemang?
Ett kulturarrangemang är ett program som framförs inför publik, externt för allmänheten eller
internt inom t ex en förening. Det kan t ex vara en föreläsning, teaterföreställning, konsert,
dansuppvisning eller utställning. Studiefrämjandet är alltid ansvarigt för innehållet som
arrangör eller medarrangör. Det är därför viktigt att det framgår i all marknadsföring att
Studiefrämjandet är medarrangör. T ex i medlemstidningar, flygblad eller annonser.
Vill du genomföra ett kulturarrangemang så hör av dig till din kontaktperson på
Studiefrämjandet så planerar vi t ex lokal, innehåll och marknadsföring tillsammans.
Under 2002 genomförde Studiefrämjandet i Sverige 26 117 kulturarrangemang för nära 2
miljoner människor!
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Kulturarrangemangsblankett
Om Du vill genomföra ett kulturarrangemang tillsammans med Studiefrämjandet fyller du i
en blankett där uppgifter om arrangemanget redovisas. När arrangemanget genomförts skickar
eller lämnar du in blanketten till din kontaktperson eventuellt tillsammans med kvitton på
utlägg efter överenskommelse.

Undrar du över något?
Hör av dig till din kontaktperson om du har några frågor!

Studiefrämjandet i Uppsala län
Din kontaktperson:

___________________________________________________

Telefonnummer:

___________________________________________________

E-post:

___________________________________________________

Adresser:

Telefon

Telefax

Portalgatan 2, A1,
754 23 Uppsala

018-19 46 00

018-19 46 10

Musikbruket
Ekebyv 10A,
756 55 Uppsala

018-50 64 77

Musicalen
Bandstolsvägen 1C,
756 48 Uppsala

018-30 34 24

018-30 22 18

Västra Ringgatan 25,
745 31 Enköping

0171-311 91

0171-318 20

Bangårdsgatan 20, Box 18,
815 21 Tierp

0293-136 66

0293-136 84

Kryssa:

Mer information om Studiefrämjandet finns på www.sfr.se och på vår lokala
hemsida www.uppsala.sfr.se
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