
Studieprogram hösten 2019

www.sv.se/sjuharadväxel: 0771-50 20 20

Glädje  
tillsammans

för dig med någon form av funktionsvariation



Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med
intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättning-
ar samt psykisk ohälsa ska kunna påverka, förändra och utveckla 
sin livssituation.

Genom att anpassa folkbildningens pedagogik och metodik 
utvecklar vi studiecirklar och material för människor med olika 
funktionsnedsättningar.

SV Sjuhärad har studiecirklar och kulturverksamhet för personer 
med olika funktionsnedsättningar, deras närstående, anhöriga 
och personal.

Våra främsta målgrupper är personer med demens, 
intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vi arbetar för att ge dessa personer mer möjlighet till sociala 
kontakter, ökade kunskaper, delaktighet i samhället och 
större makt över sitt eget liv.

SV´s nöjd-kund-garanti
Vi vill att alla som är med i en cirkel eller en kulturaktivitet ska 
vara nöjda. Om du inte är nöjd ska du höra av dig till oss.

Anmälan
Du måste anmäla dig om du ska vara med i en cirkel. 
Om du ångrar dig så hör av dig i god tid till oss. 
 

Studieförbundet Vuxenskolan
Druveforsvägen 8

504 33 Borås
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Välkommen till 
SV Sjuhärad

www.sv.se/sjuharad     växel: 0771-50 20 20



Musik med glädje och sång!

Torsdag 19 september
kl. 17.45-20.00
Druveforsvägen 8 Borås
10 gånger
Lars Hedlund 
975 kr OBS! Begränsat antal platser! 
 

Start:
Tid: 
Plats:        
Tillfällen: 
Ledare:
Pris: 

3Välkommen till en spännande höst!

Arrnr 33787

Här sjunger vi och provar instrument.  
Du önskar dina favoritsånger. Vi fikar. 

Kom och sjung i kör med Lillemor Edvardsson
Gör en intresseanmälan på telefon 0771-50 20 20 
För mer information ring  
Jan-Ove Ekman 0708-95 11 22 



4 Här skapar vi tillsammans!

Vi träffas och lär oss sy våra egna kläder 
eller något annat roligt.

Sykurs

Om ni har några frågor kontakta  
Jan-Ove Ekman tel: 0708-95 11 22  
eller e-post jan-ove.ekman@sv.se

Start vid 6 deltagare  
Druveforsvägen 8 
5 ggr 
Lillemor Edvardsson 
575 kr

Start:
Plats:        
Tillfällen: 
Ledare: 
Pris: 

Välkommen med en anmälan på telefon 0771-50 20 20!

Arr 33976
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Om ni har några frågor kontakta  
Jan-Ove Ekman tel: 0708-95 11 22  
eller e-post jan-ove.ekman@sv.se

KONTAKT VIP

Telefon 0721- 60 06 68
E-post: kim.lindberg@boras.se
VIP@boras.se

BAKGRUND

V.I.P- kurserna drivs av Sociala Omsorgsförvaltningen   
i Borås stad i samarbete med Studieförbundet 
vuxen skolan och Utväg.

Vad är V.I.P   
V.I.P. STÅR FÖR VIKTIG INTRESSANT PERSON 

Det är en kurs för att  
stärka din självkänsla

KONTAKT VIP

Telefon 0721- 60 06 68
E-post: kim.lindberg@boras.se
VIP@boras.se

BAKGRUND

V.I.P- kurserna drivs av Sociala Omsorgsförvaltningen   
i Borås stad i samarbete med Studieförbundet 
vuxen skolan och Utväg.

Vad är V.I.P   
V.I.P. STÅR FÖR VIKTIG INTRESSANT PERSON 

Det är en kurs för att  
stärka din självkänsla

VIP
Telefon 0721- 60 06 68
E-post: kim.lindberg@boras.se
VIP@boras.se

Vad gör vi på V.I.P-kursen?
Vi pratar om självkänsla och om relationer.
Vi pratar om att göra val som är bra för sig själv.
Vi gör övningar för att träna oss i att vara tydliga med vad vi vill och inte vill.
Vi tränar oss i att sätta gränser.
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Välkommen på middag! 
Hushållningssällskapet och Vuxenskolan 
fortsätter projektet ”Välkommen på middag”. 
Det påminner om TV-programmet ”Halv åtta 
hos mig” Men det är ingen tävling. Man bild-
ar grupp om 4 personer. En bjuder in övriga 
till en middag hemma hos sig eller i handi-
kappsanpassat kök. Vuxenskolan kontaktar 
och sammankallar gruppen. Man får den 
hjälp man behöver. 

Vi använder Matglads appen som är en ny 
sorts kokbok som gör det enklare och roligare 
att laga mat. Vill du vara med? 
Vi startar med en informationsträff.
Välkommen med anmälan till SV Sjuhärad 
tel: 0771-50 20 20 
Ledare: Agneta Lundqvist
Start vecka 38

”Välkommen på Middag  

är ett enkelt och roligt  

koncept som bidrar till  

gemenskap, matglädje  

och nya vänner”

Välkommen på middag skapar förutsättningar för att knyta nya  
kontakter, öka livskvaliteten och förbättra den sociala hälsan.

Samarbetspartners: ”Välkommen på middag” genomförs av Hus-
hållningssällskapet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
och FUB. Konceptet utvecklas i samverkan med LSS-verksamheterna 
i Alingsås kommun och Borås stad.

Styrgruppen består av: 
Margareta Frost-Johansson, projektledare, Hushållningssällskapet Väst. 
Eleonor Schütt, matkonsult, Hushållningssällskapet Väst. 
Martina Jönsson, matkonsult, Hushållningssällskapet Halland. 
Birgitta Toll, kostvetare, Borås, stad. 
Lotta Persson, stödassistent, Alingsås kommun.

Hushållningssällskapet är en modern organisation med lång 
historia. Sedan början på 1900-talet har matkonsulterna varit en 
aktiv del av verksamheten som även innefattar kunskapsområden 
som Landsbygd och Lantbruk. Idag finns Hushållningssällskapen i 
17 olika regioner i Sverige, från Skåne till Norrbotten. Sammanlagt 
inom Hushållningssällskapen finns cirka 700 medarbetare. Läs mer 
om Hushållningssällskapen på www.hushallningssallskapet.se

För mer information om  
Välkommen på Middag

Margareta Frost Johansson 
Avdelningschef/Seniorkonsult
Tel. 0521-72 55 60, 070-540 74 75
margareta.frost@hushallningssallskapet.se

KUNSKAP FÖR  
LANDETS FRAMTID

KUNSKAP FÖR  
LANDETS FRAMTID

KUNSKAP FÖR  
LANDETS FRAMTID

Vill du vara med?
Det finns två olika sätt att delta i ”Välkommen på middag”.  
Antingen används konceptet med arbetsmaterial i landets 
kommuner som ett sätt att arbeta med hälsa och välmående. 
Eller så deltar man i kursen ”Välkommen på middag” hos  
Studieförbundet Vuxenskolan där man erbjuder ett liknande 
upplägg i form av en studiecirkel. Konceptet innefattar hand-
ledningsmaterial riktat till ledare i studiecirklar och/eller per-
sonal inom LSS-verksamhet, med tips och idéer på hur man 
stöttar i matlagning generellt och för att ordna middagsträffar.

Här hittar du mer information:
Sociala medier: Vi finns på Facebook och Instagram, gilla 
”Välkommen på middag”. Här finns information, nyheter och 
många härliga matbilder och foton från middagsgrupperna. 

Webb: ”Välkommen på middag” har en egen webbsida 
www.valkommenpamiddag.nu där finns information, 
fakta, foton samt menyer från träffarna. 

Recepten finns i appen MatGlad som kan laddas  
ner från App Store, Google Play eller för webben  
på www.matglad.nu

”Välkommen på Middag  

är ett enkelt och roligt  

koncept som bidrar till  

gemenskap, matglädje  

och nya vänner”

Välkommen på middag skapar förutsättningar för att knyta nya  
kontakter, öka livskvaliteten och förbättra den sociala hälsan.

Samarbetspartners: ”Välkommen på middag” genomförs av Hus-
hållningssällskapet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
och FUB. Konceptet utvecklas i samverkan med LSS-verksamheterna 
i Alingsås kommun och Borås stad.

Styrgruppen består av: 
Margareta Frost-Johansson, projektledare, Hushållningssällskapet Väst. 
Eleonor Schütt, matkonsult, Hushållningssällskapet Väst. 
Martina Jönsson, matkonsult, Hushållningssällskapet Halland. 
Birgitta Toll, kostvetare, Borås, stad. 
Lotta Persson, stödassistent, Alingsås kommun.

Hushållningssällskapet är en modern organisation med lång 
historia. Sedan början på 1900-talet har matkonsulterna varit en 
aktiv del av verksamheten som även innefattar kunskapsområden 
som Landsbygd och Lantbruk. Idag finns Hushållningssällskapen i 
17 olika regioner i Sverige, från Skåne till Norrbotten. Sammanlagt 
inom Hushållningssällskapen finns cirka 700 medarbetare. Läs mer 
om Hushållningssällskapen på www.hushallningssallskapet.se

För mer information om  
Välkommen på Middag

Margareta Frost Johansson 
Avdelningschef/Seniorkonsult
Tel. 0521-72 55 60, 070-540 74 75
margareta.frost@hushallningssallskapet.se

KUNSKAP FÖR  
LANDETS FRAMTID

KUNSKAP FÖR  
LANDETS FRAMTID

KUNSKAP FÖR  
LANDETS FRAMTID

Vill du vara med?
Det finns två olika sätt att delta i ”Välkommen på middag”.  
Antingen används konceptet med arbetsmaterial i landets 
kommuner som ett sätt att arbeta med hälsa och välmående. 
Eller så deltar man i kursen ”Välkommen på middag” hos  
Studieförbundet Vuxenskolan där man erbjuder ett liknande 
upplägg i form av en studiecirkel. Konceptet innefattar hand-
ledningsmaterial riktat till ledare i studiecirklar och/eller per-
sonal inom LSS-verksamhet, med tips och idéer på hur man 
stöttar i matlagning generellt och för att ordna middagsträffar.

Här hittar du mer information:
Sociala medier: Vi finns på Facebook och Instagram, gilla 
”Välkommen på middag”. Här finns information, nyheter och 
många härliga matbilder och foton från middagsgrupperna. 

Webb: ”Välkommen på middag” har en egen webbsida 
www.valkommenpamiddag.nu där finns information, 
fakta, foton samt menyer från träffarna. 

Recepten finns i appen MatGlad som kan laddas  
ner från App Store, Google Play eller för webben  
på www.matglad.nu

Arrnr 33932

www.sv.se/sjuharad     växel: 0771-50 20 206



       

Mobiltelefon
Vi lär oss om säkerhet och trygghet 
med mobilen.  
 

Tisdag 17 september
kl. 17.00-18.30
Druveforsvägen 8
5 ggr 
550kr

Start:
Tid: 
Plats:        
Tillfällen: 
Pris: 

7

Arrnr  33788

FOTO: Per Lundberg

Arrnr 33932

www.sv.se/sjuharad     växel: 0771-50 20 20 7
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Kom och dansa med oss!

Onsdag 4 september
kl. 18.00-19.30
Druveforsvägen 8 Borås
10 gånger
Britt-Marie & Thomas
875 kr

Start:
Tid: 
Plats:        
Tillfällen: 
Ledare:   
Pris: 

Dans

Arrnr 33791

Dansa till härliga låtar!

8
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Matlagning på ett enklare sätt! 

Fredagar kl. 11.00 
Druveforsvägen 8
5 gånger 
650 kr  
(matvaror tillkommer)

Start:
Plats:        
Tillfällen: 
Pris: 

www.sv.se/sjuharad     växel: 0771-50 20 20

Arrnr 80336

Dansa till härliga låtar!

9

Välkommen med en intresseanmälan på telefon 0771-50 20 20!



Vi målar och skapar fina saker 
tillsammans med olika teman! 
(Viss materialkostnad tillkommer)

Skapande verksamhet

Tisdag 17 september
kl. 18.00-20.30 
Druveforsvägen 8
10 gånger
Lena Eriksson 
975 kr

Start: 
Tid:
Plats:        
Tillfällen: 
Ledare:    
Pris: 

Arrnr  33934

10 www.sv.se/sjuharad     växel: 0771-50 20 20



                             Natur och miljö

Vi vistas i den härliga naturen på olika platser runt Borås dessa 
tema dagar med start på Ramnasjön onsdag 15 maj. 
Mer information om vilka platser vi besöker kommer i kallelsen. 
Ta med er egen fika!

OBS! Start till våren 2020

11

Onsdag 13 maj
kl. 17.00-19.30 
Ramnasjön, Kypegården mm.
3 gånger
450 kr
Kenne Svedberg

Start: 
Tid:
Plats:        
Tillfällen: 
Pris: 
Ledare: 

Onsdagen        13 maj start vid Ramnasjön (parkeringen)

OBS! 

Arrnr 33533

www.sv.se/sjuharad     växel: 0771-50 20 20 11



Vi läser lättlästa böcker och tidsskrifter 
och samtalar om dom.Och så pratar om 
vardagens problem och glädjeämnen.

Start:

Tid: 
Plats:        
Tillfällen: 
Ledare: 
Pris: 

Onsdag 11 september  
ojämna veckor
kl. 18.00-19.30
Druveforsvägen 8 
7 gånger 
Bo Körling
650 kr

Läsecirkel

Välkommen med anmälan på telefon 0771-50 20 20

12 SV ger människor möjlighet att växa!

Arrnr  80362



FUB i samverkan 
med Vuxenskolan

Tecken som stöd för personal, 
anhörig, godman mm.

Vid 8 deltagare 
Torsdag 26/9 kl. 16.30-19.00
Druveforsvägen 8  
7 gånger 
Åsa Carlsson
Torsdagar 16.30 varannan vecka 
ojämna veckor
795:-

Start: 
Tid: 
Plats:  
Ledare:  
Tillfällen:      
Dag: 

Pris: 

www.sv.se/sjuharad     växel: 0771-50 20 20

Arrnr 33977

Du kanske behöver tecken som  
stöd i den verksamhet du arbetar?

13www.sv.se/sjuharad     växel: 0771-50 20 20SV ger människor möjlighet att växa!

Välkommen med anmälan på telefon 0771-50 20 20



Teckenkommunikation för personal

TAKK (Teckenkommunikation) 
Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation 
(TAKK)
I TAKK använder man sig av tecken vanligen hämtade 
från dövas teckenspråk för att underlätta och utveckla 
kommunikation för personer med språkstörning, 
personer med intellektuella funktionshinder eller andra 
med svårigheter att uttrycka sig med talat språk. 

Tecken används i olika grad beroende av typen av 
tal- eller språkstörning - allt från enstaka tecken till 
tecknandet av hela meningar. Personer som använder 
TAKK är hörande.

Varför är det bra att använda TAKK?

• Tecken kräver mindre finmotorik än tal.
• TAKK använder flera sinnen.
• Tecken ökar koncentrationen.
• Tecken är mer konkreta än tal.
• Tecken tydliggör det talade språket.
• Tecken har man alltid med sig.
• Tecken dämpar den vuxnes talflöde.
• Tecken fungerar som en brygga
   mellan talet i omgivningen och  
    det egna kroppsspråket.

Vuxenskolan Sjuhärad  kan erbjuda:
Teckenkommunikation på arbetsplatser alt. våra egna 
lokaler. Dessa kurser anpassas efter era egna önskemål.

Ring för mer information tfn 0771-50 20 20

14 SV ger människor möjlighet att växa!14 SV ger människor möjlighet att växa!14 SV ger människor möjlighet att växa!14 Hos oss har du möjlighet att utvecklas!



Vi anordnar även personal, föräldrar  
och utbildningar för anhöriga.
 

Data 
Föreningsteknik
God man utbildningar 
Handikappmedvetenhet
Lättläst
Musik
Utbildningar efter era behov 
Välkommen på middag utbildning
 

Tveka inte! Kontakta oss om ni vill starta upp en 
kamratcirkel där ni själva lägger upp innehållet efter eget 
önskemål. Vi kan vara behjälpliga med 
rådgivning, material eller föreläsning. 

Dessutom har vi ett separat allmänt kursprogram där du 
finner allt från: Kalligrafi, digital kamera, data,  
matlagning, navigation mm.  
Ring! Så sänder vi kursprogrammet.

Besök vår hemsida  för nyheter och föreläsningar
www.sv.se/sjuharad
 

Anmälan till studiecirkel
tfn 0771-50 20 20
Vuxenskolan Borås
www.sv.se/sjuharad     

15www.sv.se/sjuharad     växel: 0771-50 20 20SV ger människor möjlighet att växa! 15www.sv.se/sjuharad     växel: 0771-50 20 20SV ger människor möjlighet att växa! 15www.sv.se/sjuharad     växel: 0771-50 20 20SV ger människor möjlighet att växa! 15www.sv.se/sjuharad     växel: 0771-50 20 20Hos oss har du möjlighet att utvecklas!



DISCO

Orangeriet , Borås
kl. 18.00-22.00
175 kr faktureras av FUB 
i samband med anmälan.  
OBS! Anmälan är bindande 
Sista anmälningsdag 6 sep 
Entré utan mat 50 kr 
Personal som äter buffé 125 kr
Dryck köpes separat i baren 
OBS! (vid anmälan ange ev. allergier 
antal personer, rullstol) Orangeriet är 
tillgänglighetsanpassat. 

Lördag 14 september

Anmälan till FUB Borås 
tel. 033-124444 eller 0760-176444

Välkommen!


