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Medlemmar:

Välkommen Kristin Lundström
– ny folkhälsokommunikatör på ÖLBF!
Nästa år börjar Kristin Lundström som ny folkhälsokommunikatör på Örebro Läns Bildningsförbund. När hon fick i
uppgift att beskriva sig själv, svarade hon så här:

Biblioteksutveckling
Örebro län

Enligt Expressens personlighetstest är
jag "Den kreativa". Vilket överraskande
nog faktiskt stämmer.
Jag är nyss fyllda 40 år, har två ganska vilda barn och gift med en ganska
vild brasilianare. Jag kom i kontakt med
folkbildningen år 2001 när jag började
studera journalistik på Tollare folkhögskola i Stockholm. Valet att byta universitetet mot folkhögskolan har för
alltid förändrat mitt liv. Folkhögskolan
utmanade mig och fick mig att växa och
bli den person som jag ville vara. Det är
det som är folkbildning för mig. Att
växa, hitta nya vägar man aldrig trodde
var möjliga och skapa vänskapsband för
livet. Det som gjorde att jag sökte jobbet

som Folkhälsokommunikatör var att jag
brinner för folkbildningen. Det känns
väldigt spännande att jag ska få jobba
med att sprida kunskap om folkbildningens koppling till folkhälsa och hur
viktig folkbildningen är för samhället.
Jag jobbar sedan tio år på kommunikationsstaben hos Region Örebro län,
där jag skriver, fotograferar och redigerar tidningen Tebladet. Jag arbetar även
med sociala medier och film. Innan det
var jag på NA, där jag jobbade som reporter i Örebro och som lokalredaktör
i bland annat Nora, Kumla och Hallsberg.
Det ska bli jätteroligt att börja jobba
för Örebro läns bildningsförbund den
1 februari.

Välkommen även
Stefan Jansson till ÖLBF!

Sedan september vikarierar Stefan
Jansson som Amatörteaterkonsulent
för Tina Ruth som är föräldraledig.
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Länets konst
Ung med Sensus
Länets konst är en jurybedömd konstutställning som är öppen för alla som är
verksamma inom konst och har anknytning till Örebro län. Både proffs och
amatörer är välkomna att lämna in. Nytt
för i år är att det också finns en ungdomsklass - Länets konst Ung för
konstnärer mellan 16 och 25 år, som
arrangeras i samarbete med Sensus
studieförbund. Länets konsts öppna
salong visas på Örebro slott, medan LK
Ung visas på Tegelbruket.
Tegelbruket är en pulserande mötesplats och smältdegel för Örebros unga.
Jens Hellman som jobbar på Tegelbruket
och studieförbundet Sensus tycker att

det är spännande och bra att få in den
unga salongen på Tegelbruket. Han
uttrycker att Länets konst Ung passar
perfekt som ett nästa steg efter att Sensus arbetat in ett utställningskoncept i
Tegelbruket under de senaste två åren,
där framför allt unga konstnärer givits
möjlighet att ställa ut, men även äldre
etablerade. Viktiga utgångspunkter är
att möjliggöra för konstnärerna att få
visa upp sina verk samt att stimulera till
skapande i studiecirklar för unga. Konceptet har tagits fram med stöd av
Örebro Konstskola.
Från länsmuseets sida ser man mycket positivt på samarbetet.

- Nu när museet är stängt för renovering är det ett perfekt tillfälle för oss
att göra utställningar på nya platser säger
Marcus Drotz, enhetschef på länsmuseet och ansvarig för utställningsverksamheten. Det är roligt och viktigt för
oss att möta unga konstnärer och kulturutövare och Tegelbruket är en spännande och ny plattform för oss.
Utställningen pågår till den 13 januari 2019 och alla är givetvis mycket
välkomna till Tegelbruket för ett besök
på utställningen.

Nya Musikens Hus
på Kävesta
1100 m2 anpassat för musikundervisning
Musikens hus blir 1100 m2 stort och
ska stå klart att användas när höstterminen startar 2019. Då kommer Musiklinjen att kunna samla sin verksamhet i
lokaler som från början är helt anpassade för musikundervisning.
För att skapa en bra undervisningsmiljö har bland annat stor vikt lags vid
god akustik. Förutom övningsrum och
kontor kommer huset till exempel att
innehålla en ensemblesal med plats för
75 sittande åhörare.

Ett lyft för hela skolan Kävesta är en
populär folkhögskola och har länge
varit trångbodd. När Musiklinjen flyttar
in i det nya huset kommer Allmän kurs
att få fler lokaler för undervisning och
grupparbeten.
Dessutom innebär nybyggnationen
att den gamla musikpaviljongen kan bli
kontor för vaktmästeri och IT, samt ge
utrymme för en tyst matsal, vilket många
deltagare efterfrågat.
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PROJEKTET MATCHNING MOT JOBB

Ideell sektor förmedlar
jobb inom de gröna näringarna har fått nytt liv!
Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats ny finansiering från Tillväxtverket för att vidareutveckla projektets
metoder. I projektet kartläggs behovet av arbetskraft
inom de gröna näringarna i Örebro län och det matchas med kompetens och intresse hos länets nyanlända.
En matchning kan leda till praktik och/eller jobb.
Projektets övergripande mål är att bidra
till ökad arbetskraftsförsörjning inom de
gröna näringarna i Örebro län, samt att
säkra arbetskraftsförsörjningen i framtiden
genom att använda en matchningsmodell
för att inspirera och utbilda andra aktörer
inom ideell sektor. Syftet är att skapa
förutsättningar för en inkluderande arbetsmarknad där gemensam branschkunskap
förenar arbetsgivare och arbetstagare.

–Vår uppgift som studieförbund är ju
att jobba med bildning, människors
deltagande i samhället och att utjämna
bildningsklyftorna.
Den här verksamheten stämmer väl
överens med detta bildningsuppdrag och
vi har sett att det finns behov av arbetskraft
inom de gröna näringarna, därför gör vi
det här, säger projektledaren Björn
Brunnberg.

Studieförbunden i samverkans
färska rapport om kommunernas
generella bidrag till studieförbunden. Varför minskar det?, heter
rapporten och finns att läsa på
studieforbunden.se
Under lång tid har kommunernas generella anslag till studieförbunden minskat avsevärt. Utvecklingen står i skarp kontrast
till de höga förväntningar som
finns på studieförbunden – från
enskilda medborgare, civilsamhälle, politiker och beslutsfattare.
Hur ska man då förstå och förklara minskningen av kommunernas anslag? Frågan står i fokus
för denna rapport.
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God jul och ett gott nytt år önskar
vi på Örebro läns bildningsförbund
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