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Organisatoriska grunder 

Sensus studieförbund 

Sensus är ett studieförbund och vi bedriver folkbildning i nära samverkan med våra medlems-

organisationer och andra samverkansparter. Sensus identitet formas av Sensus grund, vision och 

verksamhetsidé. Sensus identitet1 antogs av Sensus förbundsstämma den 29 maj 2015.  

Vi vill vara en folkbildningsaktör som med bildning och kultur skapar möjligheter till delaktighet i 

samhälle och utveckling. Verksamheten ska kännetecknas av att livsfrågor, ett rättighetsbaserat 

förhållningssätt och ett aktivt hållbarhetsarbete är områden i, och naturliga delar av, vårt arbete i 

vardagen. Vi bygger långsiktiga och kvalitativa relationer baserade på kunskap och erfarenheter. 

Sensus ger möjlighet till lärande i cirklar, kulturprogram, utbildningar och andra former av 

folkbildningsarbete. Vår verksamhet ska vara tillgänglig för var och en som vill delta. 

Sensus Skåne-Blekinge 

Sensus Skåne-Blekinge är en av sex fristående regioner inom Sensus studieförbund. Regionens 

verksamhet utgår från Sensus stadgar och Sensus identitet, men även policys och andra riktlinjer 

fastställda av förbundsstyrelsen, samt av gemensamma avtal. 

Regionens beslutande organ är regionstämman. Verkställande och förvaltande organ är 

regionstyrelsen. 

Regionen bedriver såväl regional verksamhet i Skåne och Blekinge, som lokalt i de 38 kommunerna. 

Ett stort antal cirklar, kulturarrangemang och annan folkbildning spänner över många områden. 

Välkända studiematerial och nya program utvecklas kontinuerligt tillsammans med de vi samverkar 

med, och med våra engagerade ledare som gör folkbildningsarbetet möjligt. 

Sensus har ett starkt varumärke. Vi ska med vår verksamhet, god kommunikation och aktiv närvaro i 

samhället vara tydliga med och öka kännedomen om Sensus och vår profil. 

Sensus Skåne-Blekinge erbjuder god folkbildning som möjliggör personlig bildning och utveckling, 

ökade kunskaper och färdigheter samt kulturupplevelser. God folkbildning innebär att sätta den 

enskilda människan i centrum, att utgå från individens egen erfarenhet och lust att lära. 

Utvecklingsområden och verksamhetsplan 

I samråd med medlemsorganisationer och andra samverkansparter arbetar regionen fram regionala 

utvecklingsområden och en årlig verksamhetsplan. Därutöver vägleds verksamheten av mål och 

prioriteringar i regionala utvecklingsprogram och kulturplaner från Region Skåne och Region 

Blekinge, samt av de kommunala kulturplanerna. Den regionala planeringen innefattar på detta sätt 

både Sensus gemensamma prioriteringar samt regionala och lokala behov och förutsättningar. Vi 

utvärderar fortlöpande verksamheten och analyserar resultaten. 

Sensus betonar utveckling i en lärande process som präglas av ständiga förbättringar. Regionens 

medarbetare är delaktiga med sin kompetens i planerings- och utvecklingsarbetet. Det ger beredskap 

för handling, såväl i långsiktig utveckling som i det dagliga arbetet för regionens alla medarbetare. 

 

                                                      

 

1 Läs mer om Sensus identitet på www.sensus.se 
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Vi är en del av vårt samhälle – vårt sammanhang 

Förändrade förutsättningar för folkbildningen 

Vi verkar i ett samhälle där motsättningar och polarisering stärks. På flera sätt är demokratin, som vi 

känner den, hotad. Konstnärer, journalister, forskare, folkbildare och de flesta av oss utsätts för olika 

former av påtryckningar. Alternativa fakta används allt oftare som grund för åsikter och tyckande. På 

så sätt är folkbildningen viktigare än på mycket länge. Samtidigt är den offentliga sektorns syn på 

folkbildningens uppdrag i förändring. De senaste åren har förändringarna blivit påtagliga. På sina håll 

ifrågasätts både samhällsvärdet av folkbildningens verksamhet, men också dess syften och innehåll 

med minskat ekonomiskt stöd som konsekvens. Samtidigt möts studieförbunden allt mer av 

förväntningar om att bedriva verksamhet utifrån kommunernas, regionernas och statens prioriteringar. 

Liksom övriga aktörer i civilsamhället ses vi alltmer som utförarorganisationer i samhällssystemet. 

Organisatorisk struktur och lokal närvaro 

Folkbildningens aktörer har en betydande roll i samhällets utveckling inom flera avgörande områden, 

ett samhälle med utrymme för olika tolkningar, sida vid sida. Folkbildningen är en del av vårt 

samhälle och de grundvalar det vilar på: demokrati, mänskliga rättigheter, allas lika värde, mångfald 

och olikhet berikar, vi inkluderar andra och vi låter oss inkluderas.  

Utvecklingen kräver en regional och lokal närvaro. Region Skåne och Region Blekinge utvecklar en 

allt större regional självständighet i samhällets beslutsstruktur. Regionerna förväntar sig att 

organisationer i den idéburna sektorn är aktiva medaktörer för att nå regionala utvecklingsmål. 

Kommunerna i Skåne och Blekinge förväntar sig en mer öppen och mer lokalanpassad verksamhet. 

Med bildning och kultur erbjuder studieförbunden en mångfald av människor att påverka sin 

livssituation och att delta i samhällsutvecklingen.  

Regionala och lokala skillnader leder till olika behov av folkbildning. I det glokala samhället har 

människor en växande önskan om ett regionalt och lokalt präglat sammanhang. Människors 

samhällsengagemang är fortsatt starkt, men tar sig alltmer uttryck i nya former och strukturer. Många 

stora ”traditionella” organisationer tappar medlemmar, medan allt fler nya organisationer med specifik 

inriktning, samt olika nätverk, växer fram. 

Sensus Skåne-Blekinge ska uppfattas som ett studieförbund med lokal kompetens och närvaro i Skåne 

och i Blekinge; storstad, medelstora och mindre städer, tätort och landsbygd. 

Intensifierat utvecklings- och förändringsarbete 

Med omvärldsanalys och medlemsorganisationers omvärldsbilder har regionstyrelsen Sensus Skåne-

Blekinge prioriterat ett intensifierat utvecklings- och förändringsarbete. För att bättre kunna visa på 

samhällsvärdet av vår verksamhet och för att bli ännu mer relevanta i samhället har regionen, utifrån 

Sensus identitet, identifierat fyra tematiska huvudområden: 

 Hållbarhet 

 Demokrati och rättigheter 

 Idé, organisering och ledarskap 

 Livsfrågor 

Sensus Skåne-Blekinge ska inom perioden uppnå en betydande verksamhet inom dessa områden. 

Verksamhet, kompetens och metoder ska vara kända bland medlemsorganisationer, samverkansparter 

och i samhället. Ämnesspecifik kompetens och expertis, koncept och metoder samt en väl anpassad 

organisation är prioriterade områden. Utvecklingsarbetet ska ske i samverkan med Sensus regioner 

och gemensamma resurser i Sensus studieförbund. Närhet till regional och lokal verksamhet, såväl 

internt som externt, betyder alltmer för Sensus gemensamma verksamhetsutveckling. Med 

utgångspunkt i regionen samverkar vi i arbetssätt och strukturer inom studieförbundet. Vi jobbar på 

bredden, samarbetar och tar tillvara kompetens och erfarenheter för hela Sensus bästa.  
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Utvecklings- och förändringsarbete 

Hela människor i ett hållbart samhälle – verksamhetens utveckling i 

tematiska huvudområden 

Den statsbidragsberättigade verksamheten, cirklar, kulturprogram och andra former av folkbildning, är 

kärnan i vårt arbete. Det är vår uppgift att vara en drivkraft för folkbildningen, både som mål och som 

metod. Vi ska öka befintlig folkbildningsverksamhet och nå fler deltagare, samtidigt som vi stärker 

långsiktiga och kvalitativa relationer med medlemsorganisationer, samverkansparter och andra.  

 

Hemgrupp Hållbarhet 

Verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle som ser till hela människan och tillfredsställer dess 

behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att göra detsamma. Alltid med 

utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). 

En hållbar samhällsutveckling kräver en värdegrundsbaserad systemförändring. Folkbildningen har en 

central roll i att synliggöra, förklara och möta de komplexa samhällsutmaningarna. Sensus kan i 

tillitsfulla relationer och samverkan med medlemsorganisationer och andra parter leda, hantera och 

kapacitetsbygga för en förflyttning mot, och en omställning till, ett hållbart samhälle.   

Prioriterad verksamhet är att folkbilda för ökad kompetens inom främst samverkan, medskapande, 

komplexitet, samt ledarskapsutveckling. Vi vill medverka i att samskapa plattformar och 

mötesplatser för tvärsektoriell samverkan, och processleda i gemensamma komplexa utmaningar med 

ett arbetssätt som kännetecknas av lärande.  

Med innovationer inom folkbildningens metoder och verktyg utvecklar vi samverkan och verktyg 

som stödjer lärande och utveckling för att anta och leda samhällets stora utmaningar. Tillsammans 

med medlemsorganisationer och samverkansparter samt andra strategiska partners erbjuder vi ett 

sammanhang där vi och andra får och skapar relationer, kunskap och verktyg i arbetet för en hållbar 

samhällsutveckling. 

 

Hemgrupp Demokrati och rättigheter 

Hemgruppen Demokrati och rättigheter utvecklar folkbildning med syfte att bidra till en demokratisk 

utveckling av samhället där individens och gruppens rättigheter tas tillvara. Vi gör det genom att 

använda folkbildningen både som mål och som metod. Deltagare i vår verksamhet ska ges möjlighet 

till bildning och lärande i demokrati och rättigheter. Sensus ska erbjuda metoder och ha kapacitet för 

en folkbildande och inkluderande process som tar tillvara varje individs förutsättningar och 

erfarenheter att delta. 

Vi arbetar med att utveckla metoder som kan användas för demokratiutveckling på flera olika nivåer. 

På samhällsnivå är Sensus medlemsorganisationer och samverkansparter engagerade i att utveckla en 

demokratiserad styrning. Det innebär att vi genom deltagande metoder engagerar och möjliggör för 

medborgarnas deltagande i samhällets utveckling, och i många beslut som de berörs av. 

På organisationsnivå är vårt uppdrag att stärka de olika organisationernas demokratiska processer. Det 

handlar om att både skapa förutsättningar för deltagande i organisationens verksamheter och beslut, 

men också att medlemmar och engagerade får en ökad förståelse för hur de demokratiska processerna 

fungerar. Olika individer har olika stort behov av att känna sig inkluderade men målsättningen är att 

alla ska ha möjligheten att vara det. På individnivå arbetar vi med kunskapsnivån kring deltagandets 

förutsättningar. 

Rättighetsperspektivet genomsyrar vår verksamhet. En genuint demokratisk verksamhet baseras på ett 

starkt rättighetsperspektiv. I våra verksamheter är alltid rättighetsfokus och kunskap därom ett 

fundament, framförallt med fokus på mänskliga rättigheter, anti-diskriminering och 
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barnrättsperspektiv. Vi folkbildar kring individens rättigheter på alla nivåer där vi arbetar med 

demokratiutveckling. Det gör vi både för att stärka individen och för att utveckla samhällets och 

organisationernas möjligheter att tillgodose dessa rättigheter. Vi ser att det framöver kommer att 

krävas särskilda satsningar på grupper i relativ utsatthet, satsningar som på olika sätt minskar 

avståndet för individen att delta i ett demokratiskt samhälle. 

 

Hemgrupp Idé, organisering och ledarskap 

Medlemskraft  

Organisationer och arbetsplatser utvecklas med engagerad och kompetent medlems- och 

medarbetarkraft.2 I långsiktiga och kvalitativa relationer, och i ömsesidig dialog, arbetar vi med att 

förstärka och bidra till det som våra medlemsorganisationer och samarbetsparter vill utveckla. Vi ser 

en ekonomisk och samhällelig utveckling där behovet av ideella krafter ökar. Som studieförbund har 

vi erfarenhet och kompetens av verksamhet i gränslandet mellan idealitet och professionalitet.  

Många av våra medlemsorganisationer och samverkansparter brottas med en svag uppslutning. Som 

deras studieförbund arbetar vi för att stärka dem i deras sätt att arbeta med ideella krafter, 

förtroendevalda och anställda medarbetare, men också med att nå ut i samhället. Engagemang och 

kompetens bland medlemmar, ideella, förtroendevalda och anställda behöver tas tillvara, uppmuntras 

och stärkas i den idéburna sektorns värld.  

Vi har ett unikt nätverk inom Ideellt Forum. Här kan vi tillsammans fatta bättre strategiska och 

samverkansvänliga beslut för en starkare medlemskraft och ideell kraft. På så sätt kan vi samordna 

nätverk kring idealitet i samhället med kommuner, kyrkor, Scouterna, studieförbund, folkhögskolor, 

Röda Korset, Rädda Barnen, IM, Stadsmissionen med flera.  

 

Ledarskap och ledarutveckling 

”Vi skapar vår verksamhet i samverkan med medlemsorganisationer och samarbetsparter samtidigt 

som det är deltagarna vi ytterst är till för. Vi vill utveckla, fördjupa och göra verksamhet som skapar 

engagemang och som speglar det vi vill vara.”3  

Sensus identitet och målområden utmanar och ger riktning i arbetet med våra ledare. Med väl rustade 

och engagerade ledare, som delar Sensus värdegrund och syn på folkbildningens roll i samhället, kan 

vi möta samhällets utmaningar på beprövade men också nya mer hållbara sätt.  

Vi vill utmana och utveckla våra ledare till att växa i bildning, i lärande och mod. Med nya tematiska 

och riktade utbildningar inom ledarskap, som är relevanta och behovsbaserade, vill vi stärka ledare i 

deras roll och lyfta perspektiven i samtiden, för att kunna möta den framtid vi färdas in i.  

Vi erbjuder metoder för ledarutveckling både på individ och organisationsnivå. Att stötta ledare till 

personlig effektivitet, så att de utvecklas och växer i sitt ledarskap, kan utgöra grunden i en 

välfungerande organisation. En trygg ledare skapar också trygga medarbetare. Först då medarbetaren 

är trygg kan den också bli utmanad och mottaglig för nya initiativ och ny inspiration. 

 

Organisationsutveckling och organisationskultur  

Sensus stärker organisationers förmåga att genomföra sin verksamhet för att uppnå sina mål och 

syften. Vi stärker dem bland annat i deras "varför"; varför verkar vi här? varför gör vi det vi gör? 

                                                      

 

2 Sensus Identitet under Vision.  
3 Sensus identitet under Identitet. 
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“Medarbetarskap och samsyn om målbild, och hur varje individ bidrar till att nå målen, skapar en 

organisationskultur med utveckling och framgång som kännetecken.” 4 

Samhället befinner sig i ett paradigmskifte som påverkar hur framgångsrika organisationer leds, 

organiserar sig och arbetar. Hemgruppens huvuduppdrag är att arbeta för att stärka och utveckla våra 

medlemsorganisationer och samverkansparter men även andra. Arbetet sker i samverkan med aktuell 

organisation utifrån behov, situation och förutsättningar. En förutsättning för detta är att vi lyckas 

skapa och bibehålla långsiktiga relationer.  

Hemgruppen har även ett utökat uppdrag att även internt i Sensus stärka och utveckla oss som 

organisation.  

  

Hemgrupp Livsfrågor 

Hemgruppens verksamhet inriktas på fyra huvudområden; Kultur, Hälsa, Livsåskådning och 

Kulturhistoria. De fyra områdena är inte isolerade enheter, utan verksamheterna överlappar varandra 

enligt modellen nedan. En verksamhet är ofta ämnesöverskridande och kräver kompetens från olika 

områden. Alla fyra områden behövs för att skapa hela människor.  

 

Hemgruppens verksamhet syftar till att verka för hela människor i ett hållbart samhälle. Den utgår från 

två grunder: 

KASAM vilket i stort innebär en känsla av sammanhang. KASAM - modellen består av tre hörnstenar 

– begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet - som enligt modellen alla behöver vara uppfyllda för att 

vi ska uppleva tillvaron som meningsfull, trygg och förutsägbar – vara hela som människor. 

Hälsans bestämningsfaktorer som är en modell som visar faktorer som påverkar folkhälsan – direkt 

eller indirekt. Utifrån hälsans bestämningsfaktorer kan vi vara ett verktyg för de delar som personen 

själv kan påverka.  

 

                                                      

 

4 Hansson, 2003. 

HÄLSA

LIVS-
ÅSKÅDNING

KULTURHISTORIA

KULTUR
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Kultur 

Fokusområden i verksamheten är att bredda kulturarrangemangen och att erbjuda möjligheter för 

musik på olika sätt, olika genrer. Det innebär ett behov av att rekrytera och utbilda nya ledare för att 

därigenom nå nya deltagare. 

Verksamheten har också som övergripande syfte att bidra till att människor når ökad självkänsla och 

självkännedom. Det är välkänt att utövandet av musik motverkar ensamhet och alienation genom att 

stärka gemenskapen i samhället. 

Vi vill genom verksamheten möjliggöra för många olika grupper av människor att delta i för individen 

djupt meningsskapande aktiviteter, och att uppleva inspiration och glädje. Att öka tillgängligheten till 

kulturupplevelser, bildning och skapande bidrar till ökad förståelse för vårt demokratiska samhälle 

vilket därmed stärker demokratin. 

 

Hälsa 

Verksamheten är framförallt inriktad på existentiell hälsa och psykisk hälsa. Vi arbetar med 

pedagogiska metoder som bidrar till ökad självkänsla och självkännedom, samt en personlig 

utveckling som motverkar existentiell tomhet och ensamhet. Det leder i nästa steg till en ökad 

gemenskap i samhället, och till att ge redskap och verktyg för att människor ska uppfatta verkligheten 

som begriplig, hanterbar och meningsfull. 

 

Livsåskådning 

Verksamhet med inriktning på livsåskådning bedrivs framförallt i nära samverkan med Svenska 

kyrkan och andra kyrkliga organisationer, EFS och ELM samt andra trossamfund och religiösa 

åskådningar. 

Inriktningen är att skapa utrymme och möjligheter till samtal och reflektion kring livets stora frågor, 

värderingar och tro, att motverka främlingskap och istället främja gemenskap i samhället samt att 

bidra till att göra omvärlden begriplig, hanterbar och meningsfull. 

Att skapa förståelse för andra människors sätt att se på livet; religiösa såväl som icke-religiösa 

livsåskådningar, är också en väg för att främja gemenskap och motverka motsättningar och 

polarisering. 

 

Kulturhistoria 

Sensus har, genom det arbete med inventering av kyrkans kulturinventarier som bedrivits under många 

år, en stark koppling till Svenska kyrkan och kyrkans kulturarv. Inom Sensus finns därför en bred och 

djup kompetens om kyrkans kulturarv.  

Sedan flera år har Sensus samarbete med Blekinge läns museum kring utgrävningar vid Västra Vång 

och Elleholm, samt verksamhet med visning av och föreläsningar av föremål. Inom Sensus Skåne-

Blekinge finns kompetens inom arkeologi och förmedling av kunskaper om kulturhistoria. Verksamhet 

med inriktning på den lokala historien stärker lokalsamhället. Ett exempel är verksamheten i Västra 

Vång. 

Med folkbildningsverksamhet inom kulturhistoria vill vi stärka gemenskapen i samhället, i städer 

såväl som på landsbygden, med fokus på lokalsamhället. När människors förmåga till att se 

sammanhang ökar blir omvärlden mer begriplig, och förståelse skapas för andra människors sätt att 

leva och organisera sina samhällen, i dåtid såväl som nutid. Med bildnings- och kulturverksamhet kan 

den upplevda förankringen till boplatsen och till samhället i stort öka, vilket stärker ansvarskänslan för 

att bevara vår kulturhistoria (den materiella – såväl som immateriella) och därigenom öka möjligheten 

för att denna bevaras till framtida generationer. 
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Verksamheten Arbetsmarknad (Diplom och profil) 

Verksamheten omfattar i huvudsak diplomutbildningar samt kortare utbildningar för arbetslivet. 

Målgrupper är Sensus medlemsorganisationer och samverkansparter, samt andra externa grupper inom 

näringsliv, organisationer, kommuner samt privatpersoner. 

Utbildningarna vilar på Sensus pedagogiska förhållningssätt, så som det är formulerat i Vilja mötas. Vi 

uppmuntrar och fångar upp människans livslånga lust till lärande. De erfarenheter individen har med 

sig in i utbildningen tillsammans med den teoretiska kunskapsinhämtningen och reflektion i grupp är 

alla viktiga delar i våra utbildningar. Olikheter tas tillvara så att alla känner sig sedda, delaktiga och 

respekterade. 

Fokus för perioden är att öka deltagarantalet inom existerande utbildningsprogram, bl.a. genom 

fördjupat samarbete med samhällsorganisationer som Trygghetsrådet, Omställningsfonden och 

Arbetsförmedlingen. Vi ser också möjligheter till ett utökat samarbete med flera TCO fackförbund. I 

dialog med dessa följer vi samhällsutvecklingen och de behov som finns av befintliga eller nya 

utbildningar. I nära samarbete med regionens hemgrupper är ett annat fokus att utveckla nya 

utbildningar inom de tematiska områdena. Verksamhetsområdet ska inom perioden utvecklas till att 

vara en av regionens fyra huvudkällor för finansiering.  

 

Hemgrupp Resurs och stöd 

Hemgrupp Resurs och Stöd (RoS) ger stöd till regionens verksamheter med specialistkompetens inom 

områdena ekonomi, personal, administration, service samt etik och kvalitet. 

Ledstjärna för verksamheten är struktur, framförhållning och flexibilitet. 

Ledstjärnan ger oss vägledning, både vad gäller arbetssätt och mål. Struktur, framförhållning och 

flexibilitet är viktiga komponenter för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö, samt för att uppnå 

regionens mål.  

Två områden prioriteras de kommande åren. Vi ska säkra etiken och kvaliteten i allt vi gör. Nya 

uppföljningsaktiviteter och rutiner har tagits fram och ska implementeras från 2020 och framåt. Bland 

annat ska en visselblåsarfunktion inrättas. 

Vi kommer prioritera att folkbildning kan fortsätta på nya sätt när möjligheten till fysiska möten 

begränsas. En satsning på digitala verktyg och kompetens kommer genomföras med start 2020. 
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En hållbar och utvecklande organisation 

Parallellt med hemgruppernas och verksamhetens utveckling arbetar vi för att stärka vår regionala 

organisation. Med inriktningen Ett Sensus arbetar vi med och för hela Sensus utveckling. Tillsammans 

med Sensus regioner och gemensamma resurser i Sensus studieförbund intensifierar vi arbetet inom 

följande områden: 

 Att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som har en god arbetsmiljö och en 

organisationskultur och ett ledarskap som ger varje medarbetare utrymme att utvecklas till 

”världens bästa sig själv”. 
 Skapa en ekonomi i balans och att bygga ett eget kapital som ger stabilitet, kraft och 

valmöjligheter i utveckling. Den offentligt finansierade folkbildningen är fortfarande grunden 

för vår finansiering. Inom inriktningsperioden ska den öka med minst 50 % (jämfört med 

2019). 

Vi kommer även att utveckla andra finansieringskällor såsom ökad deltagarfinansiering, 

offentlig finansiering som IOP och riktade verksamhetsbidrag, verksamhetsfinansiering från 

andra aktörer, samt genom att vi tillhandahåller kompetens som processledning, 

projektledning, kursledning och tjänster för specifika uppdrag.  

 Skapa mötesplatser för folkbildning och samverkan.  

 Utveckla nya digitala tjänster samt nå nya målgrupper. 

 Fortsatt omvärldsbevakning. 

 Utveckla beskrivningen av varför folkbildning är viktigt och bra för samhället. En 

”programbeskrivning” av ”det fördjupande samtalet” tas fram och sprids. 

För inriktningsperioden prioriterar samtliga hemgrupper dessutom: 

 Intern och extern kompetensutveckling inom sin hemgrupps tematiska frågor. 

 Förtydliga Sensus identitet i all verksamhet.  

 Koncept- och metodutveckling inom sin hemgrupp. 

En aktiv part i samverkan med kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra 

samhällsaktörer 

Sensus Skåne-Blekinge tar initiativ till samverkan med samhällets lokala och regionala organisationer, 

institutioner och andra bildnings- och kulturverksamheter. Vi ska genom dialog och samverkan 

identifiera behov och föreslå aktiviteter. 

Sensus deltar i processen med att föra ut och genomföra den regionala Överenskommelsen Skåne5 

mellan den idéburna sektorn och Region Skåne, och medverkar aktivt i arbetet med de projekt som 

utvecklas inom denna ram. Vi medverkar i arbetet med lokala överenskommelser. 

Sensus ska vara en tydlig aktör i den idéburna sektorn i samverkan med organisationer, nätverk och 

engagerade människor. Samarbeten med andra studieförbund genom bland annat föreningarna Skånes 

studieförbund i samverkan – SISAM samt Blekinge Läns bildningsförbund – BLB, och med 

folkhögskolor genom föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan och Jämshögs folkhögskola ökar 

folkbildningens delaktighet och synlighet i, och möjligheter att påverka, samhällets utveckling. 

Sensus deltar i processen med att föra ut och genomföra den regionala Överenskommelse mellan 

folkbildningen i Skåne och Region Skåne6, och medverkar aktivt i arbetet med de sju tematiska 

områden som är basen för överenskommelsen. 

 

                                                      

 

5 Läs mer här http://natverket.org/verksamhet/overenskommelsen-skane/  
6 Läs mer här https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/folkbildning/gemensam-

overenskommelse/ 

http://natverket.org/verksamhet/overenskommelsen-skane/
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/folkbildning/gemensam-overenskommelse/
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/folkbildning/gemensam-overenskommelse/
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Sensus grund 

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas 

uppdrag som ett samhällsuppdrag. 

Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund. 

Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. 

Sensus är partipolitiskt obundet. 

 

 

 

 

Sensus uppdrag7 

att värna demokratin 

att göra livslångt lärande tillgängligt för en mångfald av människor 

att bidra till höjd utbildning och ökad bildning i samhället, och 

att arbeta för ökad delaktighet i kulturlivet 

 

 

 

                                                      

 

7 Syften med statens anslag till folkbildningen, fri tolkning av riksdagens beslut i juni 2014  


