KURSPLAN

Utbildning för Kulturens nya förtroendevalda 2021
Välkommen som ny förtroendevald inom Kulturens förbundsstyrelse eller någon av
våra regionstyrelser. Nya förtroendevalda ska genomgå Kulturens digitala kurs för
nya förtroendevalda som finns på vår hemsida www.kulturens.se under Kulturens
kurser. Den obligatoriska kursen avslutas med en reflektionsuppgift som du ska
lämna in, mer information om detta framgår i den aktuella kursen.
Utöver den digitala kursen inbjuds du till nedanstående fördjupningsträffar.
Syftet är att du som förtroendevald ska få ökad kunskap om folkbildningen och
studieförbunden, Kulturens särart och organisation. Fördjupningstillfällena är inte
obligatoriska men vi ser gärna din medverkan. Det ger dig ökad förståelse för
ramverket för folkbildningen och Kulturens bildningssyn och våra utgångspunkter
för lärande.
Tisdag 15 juni 2021 klockan 18.00 – 19.00
Folkbildningens funktion i det demokratiska samhällsbygget. Det
folkbildningspolitiska målet och syftet med statens stöd till folkbildningen. Att vara
förtroendevald inom Kulturens.
Måndag 21 juni 2021 klockan 18.00 – 19.30
Folkbildning i praktiken – tre verksamhetsformer. Statsbidragsvillkoren,
Branschöverenskommelser och Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet.
Arbetsplanernas betydelse i den enskilda studiecirkeln som stöd för gruppen att
formulera lärandemål. Kvaliteten i folkbildningsverksamheten.
Tisdag 17 augusti 2021 klockan 18.00 – 19.00
Kulturens anordnarskap i samarbete med medlemsorganisationer och
samarbetsföreningar samt vår egen musikverksamhet Evelyn. Kulturens samarbete
med medlemsorganisationer, samarbetsföreningar och ledare. Kulturens
kvalitetspelare.

Måndag 23 augusti 2021 klockan 18.00 – 19.15
Kulturens ekonomi och redovisning samt internkommunikation och digitalt
dokumentsystem. Arvoden, ansvarsområden och fastställd rutinbeskrivning,
ansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring. Kulturens policydokument med värdegrund,
policys för medarbetare, förtroendevalda och inom folkbildningen etc. Kulturens
ansökningar om region- och kommunbidrag.
Temamöte under Kulturens Möte för samtliga förtroendevalda och all personal i
Stockholm lördag 28 – söndag 29 augusti 2021.
Kulturens bildningssyn och våra utgångspunkter för lärande (Kulturens pedagogiska
plattform).
Kulturens historik och prioriteringar vid tillkomsten samt framåtblick avseende
kommande strategiarbete Kulturens 2030.
Fler programpunkter tillkommer.

Tisdag 14 september 2021 klockan 18.00 – 18.45
Öppet Forum – frågor och svar på direkten. Alla frågor och funderingar välkomnas.
Tisdag 5 oktober 2021 klockan 18.00 – 20.00
Kulturens folkbildningsverksamhet och projektverksamhet. Kulturens
verksamhetsinriktning och nuläge avseende förbundet och regionernas
verksamhetsmål avseende studietimmar, unika individer, utrikes födda, personer med
funktionsnedsättning, korttidsutbildade och geografisk spridning. Handlingsplan för
digital delaktighet presenteras, liksom Kulturens likabehandlings- och
jämställdhetsarbete. Kulturens MR-strategi och handlingsplan för rätten till kultur.
Kulturens arbete med digital rapportering och e-lista, nuläge och framåtblick.
Tisdag 9 november 2021 klockan 18.00 – 18.45
Öppet Forum – frågor och svar på direkten. Alla frågor och funderingar välkomnas.
………………
Våra fördjupningstillfällen sker som digitala möten, Teams. Laila Öster vid kansliet
svarar för inbjudningar via e-post till respektive möte ca 14 dgr i förväg. Du anmäler
din medverkan genom att svara ja på teams-inbjudan för respektive tillfälle.
Utbildningsansvariga är Kulturens ledningsgrupp som består av förbundschef
Kenneth Lundmark, verksamhetschef Maria Rydén och administrativ chef Patrik
Eliasson. Vi kommer att bjuda in interna och externa föredragande. Vi ser fram emot
att träffas!

