Samarbetsplan mellan Studiefrämjandet och
Förbundet Skog och Ungdom
Studiefrämjandet
Studiefrämjandet är Sveriges tredje största studieförbund. Studiefrämjandet är politiskt, religiöst och
fackligt obundet. Verksamheten utgår från folkbildningens idé och vi erbjuder allt från studiecirklar
och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar.

Förbundet Skog och Ungdom
Förbundet Skog och Ungdom arbetar för att väcka intresset och öka kunskapen om skogen hos
ungdomar, tex genom att verka i skolorna. Verksamheten bedrivs i lokala föreningar och omfattar
bl a ekologi, naturvård, viltvård, kulturmiljövård.

Syftet med samarbetsplanen
Syftet med denna samarbetsplan är att föra Studiefrämjandet och FSU närmare varandra och skapa
goda förutsättningar för folkbildningsverksamhet. Den gäller från och med 2004 och fram till dess den
bedöms vara inaktuell av respektive förbundskansli. Vi förbinder oss i respektive organisation att göra
innehållet i denna samarbetsplan känt.

Folkbildningssamarbete
Studiefrämjandet har som uppgift att på olika sätt möjliggöra och stötta folkbildning. FSU har ett
intresse av att utveckla sin organisation och verksamhet och ser folkbildningens pedagogik som ett bra
verktyg. Båda organisationerna ska verka för att förankra folkbildningstanken och användandet av
studiecirkelpedagogiken i verksamheten.
Studiefrämjandet får anslag från stat, landsting och i varierande grad även av kommunerna, för att
bedriva folkbildningsverksamhet. Studiefrämjandets lokalavdelningar har ansvaret för att den
rapporterade verksamheten sker enligt folkbildningens pedagogik. Studiefrämjandet kan erbjuda bl a
ledarutbildning, föreningsutveckling och förtroendemannautbildning. Dessutom kan Studiefrämjandet
erbjuda samverkan med andra studiegrupper eller med medlemsorganisationer, deltagande i
kommunala eller andra aktuella projekt. I varierande grad, beroende på Studiefrämjandets lokala
resurser, kan Skog och Ungdom få hjälp med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan,
studiebesök mm.
Vidare finns möjligheter att få hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier på teman av
gemensamt intresse. Studiefrämjandet kan samordna aktiviteter med gemensam karaktär där flera
föreningar medverkar i syfte att visa verksamheten för invånare och beslutsfattare i kommunen.
Studiefrämjandet kan även hjälpa till med information och marknadsföring som t.ex. utformning av
annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.

Centralt samarbete
Att FSU och Studiefrämjandet ger varandra möjligheter att informera via sina interna kanaler.
Att Studiefrämjandet medverka vid planering av FSU´s utbildning.
Att gemensamt verka för utbildning av styrelser genom t ex utbildningar i föreningsteknik och
föreningsutveckling.
Studiefrämjandet och FSU ska ge varandra möjlighet att informera via sina interna kanaler.

Regionalt samarbete
För det regionala samarbetet rekommenderas;
Att kontakter finns mellan FSU och Studiefrämjandet regionalt och att man informerar
varandra vid eventuellt byte av kontaktperson.
Att FSU´s ledare erbjuds att delta på Studiefrämjandets ledarutveckling steg 1-3, samt FUL.
Studiefrämjandet och FSU ska ge varandra möjlighet att informera via sina interna kanaler.

Lokalt samarbete
För det lokala samarbetet rekommenderas;
Att Studiefrämjandet och FSU har regelbunden kontakt och planerar verksamheten.
Att Studiefrämjandet tillgodoser FSU´s utbildningsbehov.
Studiefrämjandet och FSU ska ge varandra möjlighet att informera via sina interna kanaler.

