
 

 

Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 
 

Kronoberg 

Institution/organisation Folkuniversitetet 

Styrelse: 

Ja, fast inte 
enbart för 
Kronoberg… Kvinnor: 7 Män: 7   

Organisationsform: stiftelse 

Styrdokument: Stadgar, verksamhetsplaner – mera? 

Antal anställda: Fem administratörer samt ca 30 arvoderade cirkelledare. 

Antal frilans/år:   

Arrangemang/ 
utställningar/ 
föreställningar per år 331 kulturarrangemang, 540 studiecirklar 

Besökare/ deltagare: 
36142 kultur, 
3863 i cirklar 

Varav barn & unga: kan ej 
svara på. antal     

Scen: Ingen egen. 

Utställningslokal:  ja 

Verkstad: ja 

Repetitionslokaler:  nej 

Samverkar med: Bla a Hem o Samhälle och flera föreningar. 

Arrangörsföreningar:  nej 

Omsättning: Årsredovisningen för 2010 är ännu ej klar 

Egenfinansiering:  Se ovan 

  

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Folkuniversitetets nulägesbeskrivning och 
utvecklingsområden i Kronoberg 

 
Folkuniversitetets uppdrag 

 

Att genom kunskap och skapande 
ge människor förutsättningar 

för ett rikare liv. 
 

 
Övergripande mål och profil för folkbildningsverksamheten 
 

Detta är Folkuniversitetet: 

 Studieförbund med anknytning till universitetsvärlden. 

 Verksamhet utan vinstsyfte. 

 Fristående från politiska, religiösa och fackliga intressen. 

 Internationellt inriktat. 
 
Folkuniversitetets mål för folkbildning och vuxenutbildning är att: 

 Utveckla och förnya metod, innehåll och form. 

 Engagera universitetslärare, forskare och studenter i vuxenutbildningen. 

 Verka för internationalisering i utbildningen. 

 Verka fristående från politiska, religiösa och fackliga intressen. 
 
Folkuniversitetets pedagogiska idé 

 Deltagarnas förutsättningar och ambitioner ligger till grund för studiearbetet. 

 Kunskaper som kan omsättas i praktiken. 

 Lärare med ämneskunskaper och erfarenhet av vuxenpedagogik. 
 

Folkuniversitetets prioriterade områden i Kronoberg 
 
Den gemensamma värdegrunden 
Vårt mål är att fortsätta vara en viktig och aktiv faktor i Kronobergs kultur- och 
samhällsliv. Med kopplingen till universitetet följer att vi vill arbeta kunskapsorienterat 
och med en seriös och allsidig belysning på de ämnen vi behandlar. I våra samarbeten 
erbjuder vi kompetens, nätverk och resurser. Vi vill vara ett alternativ till många grupper 
och föreningar, som av olika skäl söker ett politiskt och religiöst oberoende 
studieförbund som samverkanspartner. 
 
Det mångkulturella samhällets utmaningar 
Vi söker särskilt samarbeten med föreningar och grupper som på olika sätt arbetar med 
mångfald som bärande idé i sin verksamhet; exempelvis genom att sprida information 
om andra/egna länders kultur, bygga internationella samarbeten, utveckla internationellt 
kulturutbyte, aktivt arbeta mot diskriminering och segregation, eller som har ett  
 



 
integrerat arbetssätt i sin verksamhet och på ett aktivt sätt söker deltagare från olika 
kulturer.  
 
Det livslånga lärandet 
Inom den öppna kursverksamheten erbjuds bland annat kurser i språk, kultur och 
medier samt ämnen med yrkesprofil. Vi profilerar oss bland annat genom att ha ett brett 
programbundet kursutbud med hög kvalitet och arvoderade, kvalificerade cirkelledare.  
 
Språk är Folkuniversitetets största enskilda verksamhetsområde och av tradition ett 
profilområde. Goda språkkunskaper blir allt viktigare i ett samhälle som präglas av 
tilltagande internationalisering. Kunskaper i svenska och andra språk ger förutsättningar 
för deltagande i samhälle, arbetsliv och utbildning. Våra cirkelledare kommer normalt 
från ett land där det språk de undervisar i betraktas som modersmål. På så sätt 
förmedlas både kultur och kunskap om land och befolkning integrerat med 
språkundervisningen. 
 
Kulturverksamhet 
Folkuniversitetets mål är att vara en viktig och aktiv faktor i det lokala unga kulturlivet. 
Eftersom Folkuniversitetet saknar medlemsorganisationer så blir istället öppna 
samarbeten med kulturgrupper, nätverk och det fria kulturlivet särskilt viktiga för oss, 
och där finns många av de unga kulturaktiva inom musik, dans, performance, konst 
m.m.  
 
Vi hjälper till med studiematerial, utrustning och om möjligt lokaler.  

 Vi ger stöd och hjälp i planeringen av det pedagogiska upplägget, utbytet och 
utvecklingen inom cirkeln.  

 Vi ger tillgång till Folkuniversitetets hela nätverk av engagerade 
studiecirkeldeltagare genom nätverksträffar och tematiska workshops. 

 Vi försöker särskilt skapa kontaktytor mellan studenter och annan verksamhet 
som finns hos Folkuniversitetet. 

 Vi samarbetar både regionalt och på riksplanet med utveckling av verksamheten. 
 

Vi lägger stor vikt vid att erbjuda ett rikt kultur- och föreläsningsutbud i samarbete med 
flera samarbetspartners.  
 
Under 2010 har vi kunnat erbjuda högkvalitativa föreläsningar med akademisk prägel i 
Älmhult, Uppvidinge och Växjö, tack vare ansökta och beviljade interna medel från 
Folkuniversitetet. Nya ansökningar för 2011 kommer att lämnas in. 
 
För Folkuniversitetet den 4 mars 2011 
 
Maria Sjölund 
Verksamhetsledare 
Maria.sjolund@folkuniversitetet.se 


