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Inskickat av: Medborgarskolan Syd (SARA CEDERLUND)

Stöd till studieförbunden 2022 - Ansökan
1. Organisation och kontaktuppgifter
Organisation och kontaktperson
Under Kontaktperson skriver ni kontaktinformation till den person som skriver ansökan. Kommunikation sker under Mina sidor
via en meddelandefunktion som kopplas till e-postadressen som anges här. Det går bra att ange en gemensam e-post (exempelvis
info@exempel.se) och telefonnummer.
Organisationens namn
Medborgarskolan Syd

Organisationsnummer
842000-5673

Adress
Västergatan 17

Postnummer och ort
241 31 Eslöv

Kontaktperson
För- & Efternamn
SARA CEDERLUND

E-postadress
Sara.cederlund@medborgarskolan.se

Mobiltelefon
0721424666
Notifieringar
E-post
Studieförbundets hemsida
www.medborgarskolan.se

Uppgifter för utbetalning
Bankgiro
Kontonummer
571-7640

Kontaktuppgifter till ordförande och verksamhetschef
Vi behöver kontaktuppgifter till de personer som är ytterst ansvariga för studieförbundsavdelningen och dess ekonomi.
Namn

E-postadress

Telefon

Ordförande

Mozhgan Zachrison

mozhgan.zachrison@isk.lu.se

042356529

Verksamhetschef

Sara Cederlund

sara.cederlund@medborgarskolan.se

0721424666

2. Minimikrav
Är studieförbundet godkänt och erhåller statsbidrag av Folkbildningsrådet?
Ja
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Studieförbundets kontor i Malmö
Adress
Hans Michelsengatan 6A, 211 20 Malmö
Öppettider
10-16
Övrig information
Kontoret är öppet efter avtaald tid/kurs

Studieförbundets verksamhetslokaler i Malmö
Adress

Typ av lokal

Föreningsgatan 72

Verksamhetslokal

Gemensamma möten mellan studieförbund
Studieförbundet ska delta i gemensamma möten för avstämning och ömsesidig information samt egenkontroll. Det gäller bland annat:
Allmänna/övergripande möten (chefsmöten)
Möten om föreningssamarbeten
Möten om musikverksamhet
Ange vilka möten ni har deltagit i under 2020 och våren 2021
Datum

Typ av möte

2020-09-10

Musikmöte

2020-10-17

Föreningssamverkan

2021-04-21

Musikmöte

2020-06-03

Chefsmöte

2020-03-20

Chefsmöte

2020-06-03

Chefsmöte

2020-10-15

Chefsmöte

2020-12-03

Chefsmöte

2021-02-08

Chefsmöte

2021-04-08

Chefsmöte

2021-06-03

Chefsmöte

2021-08-31

Chefsmöte

Övrig information
Vi har även deltagit i initiativet agenda 2030 (tog bara med ett av dessa för detta är ju inte obligatoriskt även om vi deltog.
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Kommunikation riktad till allmänheten i Malmö
Studieförbundet ska vara synligt och tillgängligt för Malmöborna, genom aktuell och utåtriktad information om den verksamhet man
bedriver i Malmö, i egen regi och i samarbete med andra parter.
Beskriv hur ni når allmänheten i Malmö med information om:
Studieförbundets allmänna profil
Kontaktuppgifter
Programförd studieverksamhet
Kulturprogram
Samarbeten med föreningar och grupper
Frågan avser er kommunikation under normala omständigheter. Påverkan av corona-pandemin kan ni beskriva i steg 3
Verksamhetsplan.
Vi har behållit samma strategi sedan tidigare år.
Kanaler:
Hemsida (kommer uppdateras efter ett internt arbete så att ex samarbetsorganisationer/föreningar syns tydligare.
Nyhetsbrev
Sociala medier
Kursprogram direkt hem (i detta finns hela vår verksamhet presenterad på olika sätt även om kurserna sticker ut mest)
Vid kulturprogram har vi tydliga beachflaggor mm.
Vi har även jobbat med profilprodukter ex tygkassar till Ledare för att få upp intresset/varumärkesplacering (för att bli nyfiken på oss
måste man ju veta vad folkbildning är/att den finns.
Lite kort:
Vi jobbar med ständiga förbättringar av hemsidan för att nå ut men vi har också satsat mer och mer på att synas i sociala medier. Vi
jobbar även med nyhetsbrev. Vi har under 2020 dessut9om gjort en stor undersökning hur vi uppfattas och där har Malmö varit utvalt
att ha respondenter att tryckta till om oss via en panel så vi kan bli ännu bättre.
Vi vill tillägga att vårt tryckta kursprogram har vi lagt mkr resurser på för att det ska nå ut till fler. Vi har nu använt svensk
direktreklam istället för ex som en inlaga i sydsvenskan ef detta når en mkt bredare målgrupp. (Vi har givetvis tagit hänsyn till miljö
tex med pappersval osv)
Beskriv hur ni når specifika målgrupper i Malmö
Exempelvis korttidsutbildade och deltagare från socioekonomiskt utsatta områden.
Direktutskick. Genom att pinpointa var vårt kursprogram skickas försöker vi medvetet nå olika målgrupper.
under corona har det varit svårt. Men normalt satsar vi på att ha medarbetare som håller en dialog med olika målgrupper i Malmö. T.
ex: har vi varit mycket engagerade inom en del av hela Malmö. Vi har en person på plats på Glokala folkhögskolan. under
pandemiåren har vi försökt att finna digitalt. Vi försöker fördela våra resurser över stora delar av Malmö från Limhamn till
Rosengård.
Vi har även haft ett stort erbjudande om det som kallas arrtyyp 11 -kompetensutveckling där vi riktat oss till målgrupp utanför arbete.
Vi har haft ett samarbete med fd vänskapsföreningen på Rosengård där vi även hjälpte till så att information från myndigheter kring
Corona kunde tryckas och spridas på ett smittsäkert sätt.
Bifoga exempel på kommunikationsmaterial från 2021
Säsongsprogram och andra trycksaker, nyhetsbrev och information om kulturprogram
Riktad information till specifika målgrupper
Medborgarskolan Vårprogram.pdf (5,54 MB)
Skärmavbild 2021-09-03 kl. 13.06.30.png (75 KB)
Skärmavbild 2021-09-03 kl. 13.07.22.png (71 KB)
Skärmavbild 2021-09-03 kl. 13.09.13.png (279 KB)
Malmö Pride.png (235 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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3. Verksamhetsplan
Sammanfatta hur verksamheten 2021 påverkas av corona-pandemin
Vilka anpassningar och omställningar har ni behövt göra?
Vi har under våren fortsatt inte erbjudit fysiska träffar inom folkbildning mer än i mkt begränsad omfattning.
Varenda arr som genomförts måste göra en egen riskanalys som skickas till chefen för bedömning. Efter arret skriver vi en rapport så
att om smittspridning, mot alla odds, skulle uppstå kan vi lätt se så våra rutiner följt alla FHMs rekommendationer/riktlinjer.
Vi har valt att bara öppna upp med folktidning som är i egna lokaler därför då har vi kunnat begränsa, kontroller och säkerställa vårt
ansvar som arrangörer. Men vi inte haft någon verksamhet igång (fysiskt) att tala om i jämförelse innan pandemin.
De som inte är i våra lokaler har varit nästan helt nedstängda och vårt musikhus likaså (risk med mickar mm)
Vi har haft en nationell kampanj där givetvis Malmö var en del som kallades "ute är det nya inne" för att erbjuda andra alternativ som
är sittsså smittsäkra det går.
Verksamhetsplan 2022 för Malmö
Verksamhetsplanen ska ge en bra helhetsbild av folkbildningsverksamheten i Malmö 2022 och ska ge väsentlig information om:
målsättningar, innehåll och omfattning för olika delar av verksamheten
deltagare och målgrupper
organisation och ekonomi
kommentarer om utveckling, prioriteringar och planerade större förändringar
Om era ordinarie planeringsdokument ger den information som krävs kan ni bifoga dem. I annat fall kan ni till exempel bifoga
er regionala plan och komplettera med en extra bilaga som kort sammanfattar planerad verksamhet i Malmö.
Vi är medvetna om att studieförbundens verksamhetsplaner för 2022 kan vara preliminära vid tidpunkten för ansökan.
Sammanfatta kort verksamhetens profil i Malmö
Fokus på:
* Demokrati
*Integration
*Mångfald
*Kompetensförsörjning och arbetsmarknad
*Kultur
*Miljö
*Folkhälsa
Vi jobbar med inkludering, individen i fokus och närhet till deltagaren.
Bifoga verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplan 2022 Malmö utkast.pdf (160 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Sammanfatta kort planerade större förändringar 2022
De förändringar ni beskriver ska relatera till er verksamhet före påverkan av corona-pandemin.
Vi kommer satsat på en helt ny typ av folkbildnming i enlighet med riktlinjer som nu finns från Folkbildningsrådet.
Fokus: ökad kvalitet, progression, pedagogiskt upplägg osv
Vi kommer göra en kompetensväxling för att möta de nya kraven. vi förstärker med verksamhetsutvecklare som ska jobba dedikerat
på ett nytt sätt med Malmö. Vi kommer även byta lokaler (vårt kontrakt är uppsagt) och just nu tittar vi på Agneslundsvägen som
möjlighet. Kommer det bli så kan ett nytt utbud av olika typer av folkbildning bli möjlig då det innebär helt andra faciliteter än vad vi
har idag. Vi planerar även för en HUB med möjlighet att spela in poddar, producera musik, sända live mm.
Vi är intresserade av Norra Grängesberg och ökad närvaro där.
Vi ser en ny folkbildning i Malmö växa fram 2022-2024
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Övriga bilagor
Det kan exempelvis vara andra plan- och budgetdokument.
Medborgarskolan Syd protokoll Årsstämma 2021.04.20 digital signering.pdf (1,34 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124

