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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
Folkuniversitetet

Organisationsnummer
845000-3481

Adress
Regementsgatan 4

Postnummer och ort
21142 Malmö

Kontaktperson
För- & Efternamn
Anna Charlott Johansson

E-postadress
charlott.johansson@folkuniversitetet.se

Telefon
046-197705
Notifieringar
E-post
Studieförbundets hemsida
http://www.folkuniversitetet.se

Uppgifter för utbetalning
Bankgiro
Kontonummer
277-9049

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

Lynn Åkesson

lynn.akesson@kultur.lu.se

046-197700

Verksamhetschef

Annika Dolk

annika.dolk@folkuniversitetet.se

046-197760

2. Minimikrav
Är studieförbundet godkänt och erhåller statsbidrag av Folkbildningsrådet?
Ja
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Studieförbundets kontor i Malmö
Adress
Regementsgatan 4
Öppettider
8-17
Övrig information
Öppettiderna varierar efter verksamhetens behov.

Studieförbundets verksamhetslokaler i Malmö
Adress

Typ av lokal

Regementsgatan 4

Teoretiska lokaler, ateljé och viss musikundervisning.

Musikhuset, Västanforsgatan 30

Replokaler

Propellergatan 1

Teoretiska lokaler främst för SFI men även folkbildning vid tillfälle

Föreningsgatan

Arbetsmarknadsutbildningar

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

2021-05-25

Musikverksamhet

2020-10-09

Musikverksamhet

2020-10-15

Chefsmöte

2020-12-03

Chefsmöte

2021-02-08

Chefsmöte

2021-04-08

Chefsmöte

2021-06-03

Chefsmöte

2020-03-20

Chefsmöte

2020-10-07

Föreningssamarbeten

2021-03-10

Föreningssamarbeten
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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.
Vår kursverksamhet är beroende av att vi syns och finns nära Malmöborna. Vi gör annonsering via utskick, samt digitala kanaler, där
vår profil med det vetenskapliga förhållningssättet alltid ska vara tydligt och relevant, det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss
och varje Malmöbo ska känna sig välkommen i kontakten med oss.
Vi arbetar numera allra mest med digital information
Information om vår profil och kontaktuppgifter får man via vår hemsida eller vår facebookprofil.
När det gäller att informera om vår programförda studieverksamhet arbetar vi främst med digital annonsering och nyhetsbrev via epost.
Förutom det gör vi utskick med vårt magasin Folk två gånger om året för att inspirera till att delta i folkbildning och flaggar för
nyheter i vårt kursutbud och annan verksamhet.
När det gäller kulturarrangemang och andra samarbeten är det oftast våra samarbetspartners som står för informationen, men där vi
gärna är behjälpliga om de önskar det. I all deras kommunikation ska det framgå att verksamheten bedrivs i samarbete med oss.
I övrigt arbetar vi numera med deltagarbekräftelser även i den fria cirkelverksamheten för att säkerställa att alla deltagare är medvetna
om att de deltar i en studiecirkel på Folkuniversitetet.
Beskriv hur ni når specifika målgrupper i Malmö
Exempelvis korttidsutbildade och deltagare från socioekonomiskt utsatta områden.
När det gäller fria cirklar och föreningssamarbeten försöker vi finnas i dessa områden. Vi har tex ett långvarigt samarbete med
Framtidens Hus på Lindängen. Vi arbetar också med att nå dessa målgrupper via vår övriga verksamhet i Malmö: SFI,
arbetsmarknadsutbildningar och gymnasieskolan.
I vår programförda verksamhet är det extra viktigt för oss att ha en differentierad prissättning i vårt kursutbud så vi blir relevanta i
hela Malmö. Vårt utbud av bla yrkeskurser ska vara tillgängliga genom sökord på flera språk.
Bifoga exempel på kommunikationsmaterial från 2021
Säsongsprogram och andra trycksaker, nyhetsbrev och information om kulturprogram
Riktad information till specifika målgrupper
Ex nyhetsbrev Gå en kurs i sommar.pdf (426 KB)
Ex nyhetsbrev Dags för kursstart_ Vad vill du lära dig i höst_.pdf (275 KB)
Folk_Magasin_2020.pdf (4,29 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

3. Verksamhetsplan
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Sammanfatta hur verksamheten 2021 påverkas av corona-pandemin
Vilka anpassningar och omställningar har ni behövt göra?
I den programförda verksamheten har hela vår teoretiska verksamhet fått ställa om till synkrona distanskurser under våren. Estetiska
kurser kunde inte starta under det första halvåret så det har varit ytterst kännbart för vår ekonomi. Vi har lagt mycket tid på att
coronasäkra vår verksamhet med bla genomförda riskbedömningar vid alla typer av kurser. Vi har nu infört även hybrida klassrum så
våra deltagare kan välja om de vill vara på plats eller delta via länk. Vårt fokus framåt är tillgänglighet.
De fria cirklarna och föreningssamarbetena har också bedrivit väldigt mycket mindre verksamhet. Vissa har valt att fortsätta med
digitala träffar, medan andra har pausat helt. Vi har ändå tillåtit vissa fysiska träffar, efter genomförda riskbedömningar. Vi har tex
inte helt stängt vårt Musikhus under 2021, även om det såklart varit olika för olika grupper hur de har valt att träffas.
Vi har också stöttat en del av de samarbete vi har även om de inte har kunnat genomföra rapporterbar verksamhet, tex genom att
hjälpa dem med att få låna teknik för att streama event eller i enstaka fall ekonomiskt stöd för att de ska kunna övervintra sin
verksamhet.

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
Den programförda verksamheten har en stark språkprofil, men där vi ser att efterfrågan på att utöva folkbildning inom de skapande
ämnena är ökande. I vår verksamhet med fria studiecirklar jobbar vi mer med enskilda grupper och samarbeten snarare än med stora
föreningar. Ämnesmässigt är musiken en stor del.
Bifoga verksamhetsplan 2022
regional-verksamhetsplan-2020-2022.pdf (203 KB)
Folkuniversitetet Verksamhetsplan Folkbildning 2022.pdf (140 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.
En ökad satsning på skapande kurser inom vårt programförda utbud. Fortsatt utveckling av formerna för våra kurser, kurser på plats,
digitala kurser och hybridkurser, och även en ökad variation i längd och frekvens av kurserna för att möta malmöbornas behov.
Inom föreningssamarbeten och fria cirklar vill vi fokusera ännu tydligare på kompetensutveckling och andra värden än ekonomisk
ersättning, men också hjälpa kulturverksamhet att komma igång på allvar igen efter pandemin.
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