Välkommen till Kulturens! Vi är glada att du vill vara ledare hos oss och ser fram emot
samarbetet. Här följer en kort introduktion av det viktigaste du behöver veta.

Introduktion
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Som ny ledare hos Kulturens så får du ett introduktionssamtal från vår personal.
Hos Kulturens registreras och redovisas verksamhet
elektroniskt. För att kunna föranmäla och/eller redovisa 		
närvaro så måste du först ansöka om ett konto till e-tjänsten
på www.kulturens.se/digitala-tjanster-foreningar. Du får
sedan ett mail med inloggningsuppgifter.
Innan du börjar använda vår e-tjänst: läs manualerna och 		
kolla på filmerna på www.kulturens.se/guide
Vad ska ni göra i er verksamhet? När du skapar en cirkel		
eller annan folkbildning – se till att du har er arbetsplan klar.
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Som ny ledare hos Kulturens ska du gå vår cirkelledarutbildning. www.kulturens.se/ledarutbildningar
När du har tillgång till e-tjänsten så kan du föranmäla den 		
verksamhet som planeras. Om du är osäker på vad som
räknas som folkbildning kan du kontakta oss för att bolla
din idé, maila listor@kulturens.se
Kulturens granskar och godkänner sedan föranmälan.
Godkänd lista aktiveras och är redo för löpande redovisning.
Så fort din cirkel är godkänd så får du ett mail om detta.

Hej ledare!
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Du som ledare sammanställer och redovisar genomförd 		
folkbildningsverksamhet i e-tjänsten. Det är mycket viktigt 		
att du är noggrann med datum, tider och lokal så att allt blir
rätt i redovisningen.
Vid cirkelperiodens slut signerar du listan. Om du som
ledare inte varit med vid alla tillfällen är det viktigt att även 		
den som är vikarierande ledare signerar närvarolistan.
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Redovisning och signering

Ledarutbildning och föranmälan
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Så funkar folkbildningen
Folkbildning är den verksamhet som sker i din förening eller i din grupp och som innebär ett lärande tillsammans. Du kan redovisa folkbildningsverksamhet oavsett om det sker fysiskt eller på distans, viktig är att alla måste närvara samtidigt. Exempel på
verksamhet är kursverksamhet, musikrepetition, konserter, föreläsningar, workshops, vernissager mm. Inom folkbildningen används
ordet "studietimme", detta är 45 minuter. Nedan ser du de viktigaste kännetecknen för de olika verksamhetsformerna. På vår hemsida kulturens.se kan du ta del av fullständinga regler och riktlinjer för folkbildningsverksamhet.

Folkbildningens verksamhetsformer – vad skiljer dem åt?
Studiecirkel
3 – 20 deltagare

minst 3 träffar

minst 9 studietimmar

Dessutom: max 3 träffar per vecka, max 4 studietimmar/träff, minst 13 år gammal, du måste delta på ett av de tre första tillfällena
Annan folkbildning
3 eller fler deltagare

minst 1 träff

minst 1 studietimme

Dessutom: max 10 studietimmar/träff, minst 6 år gammal
Kulturprogram
minst 5 personer i publiken

minst 30 minuter

Dessutom: minst 13 år gammal
Ett kulturprogram är en offentlig föreställning/konsert/föreläsning eller liknande. För att räknas som ett nytt kulturprogram
måste publiken bytas ut med en paus på 30 minuter mellan programmen. En konsertkväll med många olika artister men med
samma publik räknas som ett kulturprogram.

OBS!
Viktigt!

Vad krävs och vad får du?
Deltagare och publik måste känna till att de deltar i Kulturens verksamhet. Som ledare i en cirkel är det ditt ansvar som ledare
att informera om detta. Alla cirkeldeltagare och ledare är försäkrade vid resa till och från samt under träffar. Folkbildningsverksamheten får inte bestå av föreningens ordinarie styrelsemöten eller administrativa verksamhet.
Distans
Folkbildningsverksamhet kan genomföras på distans. Deltagarna behöver alltså inte befinna sig i samma rum utan kan
kommunicera i realtid med hela gruppen via exempelvis telefon, videolänk eller chattforum. För att registrera en cirkel som
distans; kontakta oss, listor@kulturens.se

Utveckling för ledare
Kulturens har en individuell kompetenscheck med ett stöd upp till 2800 kr/tillfälle för våra aktiva cirkelledare som du kan läsa
mer om på www.kulturens.se/ledare/kompetensutveckling. Kulturens har flera specialutbildningar för de som önskar lära sig
mer om inom bland annat kommunikation, inkludering, föreningsutveckling och ledarskap. Utbildningarna är öppna för alla att
delta i och finns på www.kurser.kulturens.se. Kulturens arbetar aktivt med att skapa nya nätverk mellan kulturutövare.
Kontakta oss för information.

Studieförbundet av och för Kulturutövare
Du som cirkelledare är en del av Kulturens och som en del av verksamheten så ska du också stå för vår värdegrund. Tillsammans
skapar vi nya kulturupplevelser och kulturyttringar. Traditioner såväl som helt nytänkande kulturformer blandas samtidigt som vi också
bevarar kunskapen om kultur som varit och är. Kulturens kvalitetspelare ger ett ramverk för vår verksamhet såväl som våra ledare.
Innehållet skapar du som cirkelledare.

Kulturens kvalitetspelare
Värdegrund
Kulturens värdesätter allt kulturutövande. Det innebär att vi inte
ställer olika kulturyttringar mot varandra. Verksamheten ska bedrivas utifrån grundläggande demokratiska värderingar såsom
allas lika värde, tolerans och respekt för individen. Det får inte
förekomma religiösa eller partipolitiska opinionsbildningar eller
påtryckningar. Diskriminering ska motverkas och vi ska underlätta för alla individer och deltagare att utvecklas och uttrycka
sig. Kulturens arbetar för en etisk, inkluderande och trygg miljö.
Lärande
Lärandet inom folkbildningen präglas av begreppen fritt och
frivilligt där deltagarna själva sätter kunskapsmål för sitt
eget lärande. Lärandet i en sammanhållen grupp är centralt
och väsentligt - tillsammans identifierar gruppens deltagare
målsättningen med sitt gemensamma lärande. Det ska finnas
tid och utrymme för reflektion för deltagarna.
Lärandet ska ske utifrån de enskilda deltagarnas förutsättningar, möjligheter och önskemål. Det är alltså individerna själva och
gruppen som bestämmer hur lärandet ska ske. Gruppens arbetsplan och mål utvärderas av gruppen själv, liksom måluppfyllelse
avseende individuella och kollektiva kunskapsmål.

Kompetensutveckling och ledarutveckling
Alla ledare ska ha den ämneskompetens och den pedagogiska kompetens som krävs för att leda gruppen i enlighet med
folkbildningspedagogiken. Alla ledare får en skriftlig och muntlig
introduktion och ledarna ska genomgå Kulturens grundläggande ledarutbildning. Kulturens erbjuder fortbildning till ledarna
utifrån individuella behov.
Demokrati
Kulturens och dess verksamhet är demokratiskt uppbyggd med
respekt för mänskliga rättigheter och vilar på demokratisk
grund. Vi ska arbeta med att utvecklas vad gäller representation, där mångfald och integration utgör honnörsord. Detta
kan exemplifieras av ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet,
funktionsnedsättning, etnicitet, geografiska data, ämneskompetenser osv. Representation hör samman med delaktighet och
synen att mångfald berikar. Kulturens arbetar för att utveckla
delaktigheten i föreningsarbetet.
Ämnesdjup och ämnesbredd
Kulturens uppmuntrar sökande av nya kunskaper och engagemang genom att arbeta med såväl ämnesdjup som ämnesbredd
inom respektive verksamhet. Ett tillvaratagande av det befintliga
konstuttrycket kan kombineras med förnyelse och förändring.
Kulturens ser ett värde i kulturutbyten och i oväntade möten och
samarbeten.

Foto: Stina Gullander

Om Kulturens
Kulturens är studieförbundet för kulturutövare. Vi arbetar för att alla ska kunna ta
del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom
sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc. Kulturens
startades av sex rikskulturorganisationer år 2010 och är partipolitiskt och religiöst
obundet. Idag har vi 18 medlemsorganisationer.
Regioner och orter
Kulturens är uppdelat i sex regioner. Vår musikverksamhet Evelyn finns på tio
orter runt om i landet: Luleå, Piteå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Västerås, Örebro,
Jönköping, Göteborg och Malmö.
Medlemsorganisationer
Kulturens har 18 medlemsorganisationer som tillsammans representerar en stor
bredd inom landets kulturliv. Det är bara rikstäckande ideella kulturorganisationer
kan bli medlemsorganisationer.

Våra medlemsorganisationer är:
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FolkYou
Föreningen Sveriges Körledare
Kontaktnätet
Kammarmusikförbundet
Riksförbundet för Folkmusik och Dans
RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
Riksförbundet Visan i Sverige
Svensk Jazz
Svensk Musik med Misson – SMM
Svenska Folkdansringen
Sveriges Film-och Videoförbund
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund – SHR
Sveriges Körförbund
Sveriges Orkesterförbund
Sveriges Spelmäns Riksförbund
Sveriges Unga Blåsare
Ung Media Sverige
Ung Teaterscen
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