Nyhetsbrev från Örebro Läns Bildningsförbund – Folkbildningens gemensamma intresseorganisation

#3
2013

Medlemmar:

orer i folkbildningen.
Gammal...

...såväl som ung är välkommen till kampanjens mötesplatser i länet och lära sig
hantera såväl surfplattor som paddor.

Lägesrapport från Digidelkampanjen i vårt län:
Den 5:e april 2011 gick startskottet för Digidel-kampanjen med Svenska Biblioteks
föreningen som en av undertecknarna. Syftet är att nå de 1,5 miljoner svenskar som
idag befinner sig utanför den digitala världen av olika skäl.
Pensionärsföreningar och biblioteken
tillsammans med studieförbunden och
organisationen Transfer Mälardalen
erbjuder ALLA datorovana hjälp att våga
ta förstasteget ut på nätet.
Elisabet Brynge, samordnare i länet
via länsbiblioteket, berättar att aktiviterer är på gång i både södra och norra
länsdelen.
-Genom Digidel-satsningar kan all-

mänheten få kostnadsfri hjälp via biblioteken med det mesta de behöver veta
om datorer, mobiler, som t ex betala
räkningar, beställa biljetter, hitta tidtabeller osv. Just nu är aktiviteter igång i
Örebro, Lindesberg, Hallsberg och
Kumla, berättar Elisabet.
Nytta och nöje på nätet heter satsningen på stadsbiblioteket i Örebro och
Haga stadsdelsbibliotek. I Lindesberg

hjälper vana pensionärer sina ovana
kamrater och i Hallsberg har IT-guiderna varit på besök vid ett par tillfällen
under sommaren. I Kumla gäller Häng
med på nätet! fyra onsdagar 17.00-19.00,
under hösten.
Du som vill veta mer kan kontakta
kulturförvaltningen/biblioteket i Din
kommun eller gå in på www.digidel.se
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Under denna rubrik kommer vi att servera lite historik och aktuellt om/från
studieförbunden och dess medlemsorganisationer. På intresseföreningen Folkbildningsförbundets hemsida, www.studieförbunden.se finns lista på dem alla. Först ut
blir Medborgarskolan och Folkuniversitetet.

Bildningens vägar
Innan Studieförbundet medborgarskolan bildades 1940 hade frågan
diskuterat sedan sekelskiftet utifrån att
ABF (arbetarrörelsen) tillkomst, 1912
och SLU (Svenska landsbygdens studieförbund) redan fanns. Medborgarskolan
var alltså betingat av att studieförbunden
utgjorde en arena där arbetarrörelsen
och den politiska bonderörelsen hade
etablerat sig och där högern ville vara
närvarande.
Från början begränsades medlemmarna till de politiska organisationerna.
En kort period runt 1950-talet fanns
några mindre politiska organisationer
med, t ex Sveriges reseledares riksförbund
och The Brittish Institute. Samlingspartiet, Fria Moderata Studentförbundet,
Moderata Ungdomsförbundet, Aktiv
Ungdom, Rojalistiska föreningen och
Förbundet Aktiva Seniorer.

mariana.flodman.lbf@
folkbildning.net

Christina Edvertz, ordförande i Aktiva
seniorer i Örebro – en av Medborgarskolans medlemsorganisationer.
Christina Edvertz är ordförande i
Aktiva Seniorer i Örebro kommun,
med 1540 medlemmar, och berättar
utifrån ett digert höstprogram 2013, att
ca 75 % av medlemmarna är kvinnor,
vilket naturligtvis återspeglas i deltagarlistor.
-Vi är ett 30-tal medlemmar som
jobbar ideellt med styrelse-och programuppgifter och har på senare tid faktiskt

ökat andelen deltagande män genom
breddning av utbudet av natur och
teknik bl a, berättar Christina, innan
hon drar iväg till förberedelserna för en
av de populäraste utflykterna, Ryttmästargården i Västergötland. Mer info på
www.orebro.aktivaseniorer.com
Laila Danielsson är ordförande i
Aktiva Seniorer i Nora och berättar
att man har 268 medlemmar och i talande stund ser fram emot besök av Sven
Wolter på Nora Stadshotell 16 sept.
Föreningen firar 25 år i år. Mer info på
www.nora.aktivaseniorer.com
Folkuniversitetet bildades 1942,
fick status som studieförbund 1947 och
består idag av fem olika stiftelser med
säten i Lund, Göteborg, Stockholm,
Uppsala och Umeå. Nya universitet och
högskolor i början på 1900-talet inspirerade till spridning av kunskap och
erfarenheter till de som inte hade möjligheten att studera vid dessa läroanstalter via studenter som startade studiecirklar i olika ämnen. Idag omfattar
verksamheten i stort sett hela utbildningsområdet med språk och spridandet
av forskningsinformation som viktiga
delar. Man driver bl a fristående gymnasieskolor över hela landet, är huvudman för fyra folkhögskolor och är en av
landets största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Exempel på verksamheter i Örebro är Örebro Senioruniversitet - ÖSU - en ideellt och politiskt
obunden förening för pensionärer som
vill lära mer på ett enkelt och trevligt
sätt, utan inslag av tentamina eller betyg.
Program utformas i samråd med medlemmarna och för att kunna delta
fodras medlemskap. Mer info på:
www.folkuniversitetet.se/orebro

På gång…
...I nr 2/2012 skrev vi om ett skapande
projekt för och med vuxna med funktionshinder, där ett av effektmålen var
att skapa förutsättningar för en postgymnasial kulturutbildning i Örebroregionen. Nu är den på g!
Med drygt 10 miljoner från Allmänna arvsfonden under tre år, går
”Projekt SV Kulturcollege” igång med
SV som ensam projektägare och Maria
Östby som projektledare. Folkbildningens pedagogik och förhållningssätt blir
den röda tråden. Samtidigt med projektet kommer lobbyverksamhet att bedri-

vas för att synliggöramålgruppens situation och rätt till utbildning. Kontakt
maria.ostby@sv.se
...Stark och snäll är temat vecka
47 i Kumla med bl a föreläsningar,
musik och mötesplatser för att motverka och förebygga mobbing och utanförskap bland barn och ungdomar.
Initiavtagare är Lena Lindgren och
Ulrika Svärd och veckan arrangeras
tillsammans med ABF Örebro län.
Kontakt: lena.lindgren@mbox325.tele2.se

Hur har det gått
med Folkbild
ningens kulturskola i Nora...
...som vi berättade om för ett
år sedan i Nytt från folkbildningen, kanske någon undrar.
I ett 3-årigt avtal, mellan
länsbildningsförbundet och
Nora kommun, bjuds åldrarna
6-19 år in till kulturskola med
folkbildningens pedagogik
som ledstjärna.
Efter ett vallöfte 2011 och
några politiska försök att få
till en kultursatsning för unga i
Nora tog Länsbildningsförbundet initiativet till det samarbetsavtal på området som
tecknades i april 2012.

–Det är ett unikt avtal, berättar en av
undertecknarna, Birgitta Borg (s) i Nora,
så tillvida att vi är ensamma om att ta
hjälp av folkbildningens organisationer
i ett långsiktigt avtal med sju studieförbund inblandade. Och ”vi” är Kultur-och
fritidsnämnden i Nora kommun, alltså
inte Barn-och utbildningsnämnden! Allt
sker utanför skoltid och förhoppningen
är ju att grupperna skall kunna bestå av
både barn och vuxna.

Pröva-på-period 2014
Tf kultur-och bildningschefen Susanne
Kurtson menar att konceptet borgar för
långsiktighet med pengar avsatta i kommunens budget och relativt låga deltagaravgifter. Under de två terminer avtalet gällt, har sju studieförbund samlat
180 deltagare ur målgruppen.
-Nästa vår skall vi anordna en prövapå-period där både unga och vuxna är
välkomna och hoppas på så sätt att få
till blandade ålders-och intressegrupper,
berättar en entusiastisk kulturchef.
Jenny Eknor, Studiefrämjandet i
Bergslagen, är entusiastisk och tycker
det är en fantastisk satsning man gjort
ett gemensamt program.
-Vi har fått igång så mycket verksamhet att pengarna i projektet egentligen
inte räcker till men det fixar vi naturligtvis så att ingen nekas deltagande,
menar Jenny.
-Samordning och marknadsföring är
de stora fördelarna tycker vi på ABF,
berättar Eva Ströman. Dessutom når vi
ju alla i alla årskurserna genom den
obligatoriska skolan. En del praktiska
problem har dykt upp under första året
men allt har gått att lösa. F o m 1 september 2013 är Kristine Andersson
samordnare för folkbildningens Kulturskola i Nora.
Mer information www.folkbildningenskulturskolanora.se

