Styrelsens verksamhetsplan 2015-16
Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten
Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt
i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter och problem.
Bildningsförbundet ska kunna ge stimulans och impulser för
utveckling. Medlemsorganisationernas frihet och olika idériktningar
ska respekteras.
Bildningsförbundets viktigaste uppgift är att aktivt företräda och
bevaka medlems-organisationernas intressen. Det gäller såväl
folkbildningens villkor som dess roll och uppgifter i samhället.
Bildningsförbundet skall främja folkbildningens arbete genom
omvärldsanalys, kommunikation och samverkan.
Bildningsförbundet ska vara en naturlig part i regional samverkan
med folkbildningen i Blekinge.

Folkbildningsförbundets regionala partner
Folkbildningsförbundet och länsbildningsförbunden har ömsesidigt antagit
avsiktsförklaringar om samverkan mellan förbundet och
länsbildningsförbunden.
Genom Folkbildningsförbundet har studieförbunden en stark nationell
samverkans-organisation och genom länsbildningsförbunden har
Folkbildningsförbundets medlemmar gemensamt möjligheten att driva
angelägna frågor på regional och lokal nivå.
Folkbildningsförbundet är en intresse- och branschorganisation som ska
stärka folkbildningens idé och studieförbundens ställning i samhället och
prioriterar att arbeta inom områdena kvalitet och etik, folkbildningspolitisk
kommunikation samt avtal och förhandlingar.
Länsbildningsförbundets uppgift blir då att regionalt och lokalt arbeta med
dessa uppgifter för både studieförbund och andra medlemsorganisationer
inom folkbildningen
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Regionalt arbete
I uppdraget att vara folkbildningens samverkansorgan i Blekinge skall
Bildningsförbundet arbeta för medlemsorganisationernas bästa genom
• att utveckla det lokala samarbetet i lokala samverkansråd, samt
biträda i diskussioner i bidrags-, folkbildnings- och kulturfrågor.
• att stimulera och stödja medlemsorganisationerna till ökat
informations- och opinionsbildande arbete.
• att bidra till att göra bilden av folkbildningen tydlig och
intresseväckande.
Bildningsförbundet skall genom aktivt samarbete med olika organisationer,
myndigheter och institutioner samt genom arbete i gemensamma organ och
arbetsgrupper företräda medlemsorganisationerna i syfte
• att öka kunskaperna och förståelsen för folkbildningsarbetets
betydelse och villkor
• att skapa en grund för breddat samarbete mellan dessa och de
enskilda medlemsorganisationerna
• att påverka dessa organ för att på olika sätt arbeta för bättre villkor
för kultur och folkbildningen.
Blekinge Läns Bildningsförbund ska, i enlighet med särskild
överenskommelse, på Region Blekinges uppdrag arbeta med folkbildning,
scenkonst, kultur i vården m.m.

Verksamheter och aktiviteter under 2015
Medlemsuppdrag
etik- o kvalitetsarbete
Det löpande etik- o kvalitetsarbetet där Bildningsförbundet genomlyser all
lokal studieförbundsverksamhet i en kommun under ett år kommer 2015 att
handla om verksamheten som genomfördes i Sölvesborg under 2014.
Inom Bildningsförbundet fortsätter diskussionen om utveckling och innehåll
i studieförbundens regionala verksamhet. Vid styrelsens sammanträde i maj
kallas studieförbunden att redovisa sin regionala verksamhet i perspektivet
från Kulturplanen som ett underlag i fördelningen av de regionala anslagen.

lokala samråd
De lokala folkbildningsråden stöds i sitt arbete gentemot beslutsfattarna i
kommunerna. Bildningsförbundet medverkar vid överläggningar och tar
fram lokala underlag och argumentationsmaterial.
Bildningsförbundet säkerställer att de lokala folkbildningsråden samlas två
gånger om året.
Vi ska också sträva efter att de lokala samråden utgör en plattform för lokala
samtal med andra kulturaktörer.
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samverkan i sydost
Samverkan med Kronobergs och Kalmar läns bildningsförbund fortsätter i
enlighet med de avtal och överenskommelser som träffats.
Konferenser för medlemsorganisationerna ska erbjudas hela den sydöstra
regionen. Målsättningen, tillsammans med Kronoberg och Kalmar, är att
erbjuda tre gemensamma aktiviteter till medlemmarna, dessutom genomförs
överläggningar mellan arbetsutskott och styrelser.
Fortsatta gemensamma teman är arbetet med opinionsbildning och en
gemensam etik o kvalitetskonferens i september, Emmaboda-konferensen.
Folkbildningsförbundet planerar för introduktionskonferenser för nyvalda
förtroendevalda i regioner och kommuner, Bildningsförbundet bör vara en
regional partner i detta och, om centrala initiativ uteblir, själv erbjuda
aktiviteter tillsammans med medlemsorganisationerna.

opinionsbildning
De lokala folkbildningsråden stöds i sitt arbete gentemot beslutsfattarna i
kommunerna. Vi ska mera aktivt arbeta för att få till stånd dialoger mellan
de lokala politikerna och de lokala folkbildningsråden.
Den under 2014 startade stafetten med planerade debattartiklar, en per
månad och studieförbund, löper vidare. Ämnen fördelas efter respektive
förbunds profil. Man kan med fördel söka skriva och underteckna artiklarna
med människor som står oss nära men inte tillhör oss.
Ett särskilt arbete ska genomföras för att utveckla en strategi kring hur vi kan
samlas kring för folkbildningen centrala begrepp som demokrati-delaktighetintegration och använda dessa som fördjupning och förstärkning av den
ordinarie verksamheten.
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Uppdrag enligt överenskommelse med Region Blekinge
En ny regional kulturplan har fastställts under 2014 för perioden 2015-2017.
Denna kommer att medföra en ny överenskommelse mellan Region Blekinge
och Bildningsförbundet om de regionala uppdragen. Den dialogen har ännu
inte påbörjats varför vi inte nu kan utgå från eventuella förändrade eller nya
uppdrag.

folkbildning
Blekinge Läns Bildningsförbund ska ansvara för att ett gemensamt möte med
Region Blekinge och studieförbunden årligen för att diskutera
folkbildningens roll i Blekinges kulturplan och den regionala utvecklingen.1
Blekinge Läns Bildningsförbund ska skapa mötesplatser för studieförbunden
där de möter andra aktörer inom kulturområdet.
Blekinge Läns Bildningsförbund ska vara ett stöd för kommunerna i
Blekinge och de lokala studieförbundsenheterna i frågor som rör
studieförbundsanslag, uppföljning och utvärdering av den lokala
verksamheten.
Vid styrelsens möte i maj redovisas den regionala verksamheten och till
denna redovisning bjuds också Region Blekinges nämnd för kultur in för att
diskutera folkbildningens roll i Blekinges kulturplan och den regionala
utvecklingen.
Bildningsförbundet agerar för att kommuner och andra lokala aktörer bjuds
in till de lokala folkbildningsråden.
Bildningsförbundet kommer att upprätta förslag till fördelning av de
regionala anslagen till studieförbunden.

kultur i vården
Blekinge Läns Bildningsförbund ska inspirera, initiera och informera om
betydelsen av kultur i vården, …
Blekinge Läns Bildningsförbund ska samla och arbeta med regionala
nätverk inom kultur i vården samt arbeta för att etablera lokala nätverk i
kommunerna.
Bildningsförbundet ska, tillsammans med Musik i Blekinge, ha ansvar för
turnéläggning av musikprogram på boenden och verksamheter inom
äldreomsorgen, verksamhet för personer med funktions-nedsättningar och
sjukvården i Blekinge.
Bildningsförbundet ska genom att förmedla kulturprogram av andra slag än
musik inspirera till ett bredare och djupare utbud för brukarna.

1

Kursiv text är citerad text ur överenskommelsen mellan Bildningsförbundet och
Region Blekinge och är uttryckliga uppdrag i den överenskommelsen.
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Tillsammans med Musik i Blekinge genomförs den årliga utbuds- och
inspirationsdagen för kultur i vården den 22 april.
Bildningsförbundet samordnar regionala nätverk med deltagare från
Bildningsförbundet, Regionen, Musik i Blekinge och verksamheterna i
kommunerna. Bildningsförbundet representerar Blekinge i det nationella
nätverket. Bildningsförbundet ska också arbeta för att etablera lokala nätverk
i kommunerna.
En utvecklingsdag genomförs den 3 februari för kulturombud och
enhetschef/områdeschef eller motsvarande. Dagen syftar till att ge insikt och
förståelse för hur arbetet med kultur i vård och omsorg bedrivs regionalt, ge
inspiration och belysa vikten av kulturaktiviteter och ge tips och idéer för
fortsatt arbete.
Bildningsförbundet ska, i enlighet med kulturplanen, fördjupa samverkan
med Blekinge kompetenscentrum/Landstinget Blekinge kring kultur och
hälsa och i samverkan med Kompetenscentrum Blekinge/Landstinget
Blekinge öka förståelsen och kunskapen om sambandet mellan kultur och
hälsa genom en digital kultur och hälsa-utbildning.

Festival Spezial
Festival Spezial är en kulturfestival som arrangeras i full skala vartannat år.
Festivalen sätter fokus på kultur för alla, speciellt för personer i behov av
särskilt stöd. Bildningsförbundet håller ihop processen och är ”spindeln i
nätet” med de andra regionala kulturinstitutionerna, kommunernas
fritidskonsulenter m fl som samarrangörer.
De år som inte hela Festival Spezial arrangeras, har vi tidigare haft ett
samarbete med HSO och deltagit vid deras ”prova-på dag” i Ronneby. I år
arrangeras mässan ”Funka för livet” i Karlskrona och både HSO och Festival
Spezial kommer då att medverka på den istället.
Mässan arrangeras den 14-15 september och Festival Spezial kommer att
medverka den första dagen med olika scenframträdanden och information.

scenkonst
Scenkonstuppdraget avser den verksamhet som Blekinge Läns
Bildningsförbund och Riksteatern Blekinge samarbetar kring. Samordningen
avser kontakter mellan Regionteatern och länets arrangörer och amatörer,
Riksteatern Blekinges regionala verksamhet, stimulansen för scenkonst i
skolan och kontakten med andra teater- och dansgrupper i Blekinge och från
övriga delar av landet.
Bildningsförbundet ansvarar för samordningen av kommunernas teater- och
dansföreställningar inom barnomsorg och grund- och gymnasieskola.
Bildningsförbundet ansvarar för att en festival med inriktning på teater- och
dansföreställningar för barnomsorg och grund- och gymnasieskola
genomförs varje år.
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Bildningsförbundet ansvarar för stöd till ideella föreningar som arrangerar
teater- och dansföreställningar.
Blekinge Läns Bildningsförbund ansvarar för stöd till amatörer på teateroch dansområdet.
De regionala scenkonstverksamheterna i Blekinge ska skapa nya
mötesplatser för diskussioner om scenkonst men även andra kulturområden
för att verka för konstnärlig förnyelse och mångfald.
Blekinge Läns Bildningsförbund ska ansvara för referensgrupper inom
teater och dans i Blekinge. Bildningsförbundet ska samla representanter
inom dessa genrer för informationsutbyte, idéutveckling och övergripande
diskussioner
Skolscen Sydost genomförs tillsammans med Riksteatern Blekinge, Dans i
sydost och KulturPedagogiskt Centrum i Ronneby xx-xx oktober.
Referensgrupperna i teater och dans driver sitt arbete enligt de arbetsplaner
de upprättat och redovisat i styrelsen.

övrigt enligt Kulturplanen
Blekinge Läns Bildningsförbund ska under planperioden återuppta arbetet
med en referensgrupp för litteratur och berättande.
Tillsammans med Olofströms kommun och Region Blekinge planeras för ett
gemensamt arbete kring litteratur och berättande. I detta sammanhang
kommer en reorganisering av referensgruppen för litteratur att planeras och
ett nytt uppdrag att formuleras.
I detta sammanhang kommer också frågan om Årets Blekingebok att
aktualiseras.
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Övrig verksamhet
Jämställdhet
Bildningsförbundet fastställde 2013 en jämställdhetsplan som omfattar såväl
den interna verksamheten som handlar om styrelse och personal, som den
externa som handlar om de regionala kulturpolitiska uppdragen enligt
överenskommelse med Region Blekinge.
I den planen finns ett antal aktiviteter som ska genomföras under året;
• Styrelsen ska under året genomföra ett seminarium för sig och
medlemmarna kring jämställdhet för att skapa kunskap kring
begrepp, attityder och fakta.
•

Under året ska kriterier för ett jämställt utbud inom scenkonst för
barn o unga samt kultur i vården formuleras.

•

Under året ska en kartläggning av programutbud inom scenkonst för
barn o unga samt kultur i vården utifrån jämställdhetsperspektiv
göras.

•

Under året ska diskussioner om jämställdhet initieras inom de olika
nätverken för att tillsammans formulera verksamhetsmål vad gäller
jämställdhet.

Läsfrämjande – livslångt läsande
En aktivitet med namnet Blekinge läser! arrangeras tillsammans mellan
Bildningsförbundet och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg för att
förstärka och samordna det läsfrämjande arbetet hos studieförbund och
bibliotek i Blekinge och visa på det stora utbud av läsfrämjande aktiviteter
som finns.
Deltagare är studieförbunden och folkbiblioteken i Blekinge
tillsammans med Bildningsförbund et och Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg.
Aktiviteter;
• I veckan när det är Berättarkraft lyfta fram och genomföra
olika läsfrämjandeaktiviteter under en gemensam paroll.
• Sammanställa alla aktiviteter under veckan och publicera
gemensamt.
• Ta fram gemensamt marknadsföringsmaterial, annonser,
program, trycksaker/flyers.
• Bibliotek och studieförbund kan tillsammans utforma
program/aktiviteter som genomförs i bibliotekens lokaler.
Program som t ex kan inspirera till deltagande i studiecirklar.
Vi tänker i Digidel-banor men överför det till läsfrämjande i
stället!
• Samordningsvinster kan göras mellan kommunerna för
medverkande/föreläsare.
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Regional Digital Agenda – ReDA
En regional digital agenda är nu formulerad och antagen av Region
Blekinge. I genomförandet av denna kommer Bildningsförbundet att
engageras när det gäller områden som innanförskap, inbyggt lärande etc.
Diskussionen pågår om omfattning och inriktning av arbetet.

Världens största musikfestival
5-11 oktober 2015 arrangerar studieförbunden Världens största
musikfestival.
Syftet är att uppmärksamma studieförbundens insatser för musik och
lärande, och folkbildningens betydelse för ett lokalt kulturliv för alla.
I festivalen ingår två teman – mångfald och jämställdhet. Det finns regionala
ambassadörer som kommer att stödjas från den centrala projektledaren på
Folkbildningsförbundet.
Bildningsförbundet ska under året vid behov stötta de regionala
ambassadörerna och underlätta kontakter och samarbete med andra regionala
aktörer.
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