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Leva livet hela livet: Nationell samordningskonferens för 

senior- och pensionärsuniversiteten 
 

Tid, plats 
Fredag 13 maj till söndag 15 maj 2016, Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundsviks 

Allé 15, Solna. 

 

Deltagare 
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Inledning 

Cecilia Palm, generaldirektör för Folkuniversitetet inledde konferensen. Här väljer jag 

att presentera litet information från Folkuniversitetets webbplats: 

http://www.folkuniversitetet.se/Om-Folkuniversitetet/Organisation-och-verksamhet/: 

 
Folkuniversitetet är ett studieförbund som tillkom på initiativ av lärare och studenter vid 
universiteten. Idag består Folkuniversitetet av fem fristående stiftelser med säte i Lund, 
Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå.  
 
Huvudmän för stiftelserna är universiteten och studentkårerna på nämnda orter samt 
Folkuniversitetsföreningen. En gemensam förbundsorganisation, med säte i Stockholm, är 
mottagare av och fördelar statsbidrag till folkbildningsverksamhet. Förbundet förenar stiftelserna 
på riksplanet och är en plattform för samarbete och utveckling. 

 
Folkuniversitetet, Region Öst 

Folkuniversitetet Region Öst bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 55 kommuner 
i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings och Gotlands län. Regionens 
juridiska namn är "Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet". 
 

Folkuniversitetet, Region Väst 

Folkuniversitetet Region Väst bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 48 kommuner i Västra 
Götalands, Värmlands samt delar av Hallands län. Regionens juridiska namn är 
"Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet". 
 
Folkuniversitetet, Region Syd 

Folkuniversitetet Region Syd bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 60 kommuner i Skånes, 
Kronobergs, Kalmars, Blekinges och Hallands län. Regionens juridiska namn är 
"Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet". 
 
Folkuniversitetet, Region Mitt 

Folkuniversitetet Region Mitt bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 40 kommuner i Uppsala, 
Västmanland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län. Regionens juridiska namn är 
"Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet". 
 
Folkuniversitetet, Region Norr 

Folkuniversitetet Region Norr bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 26 kommuner 
i Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Regionens juridiska namn är 
"Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet". 

 
Förbundskansliet 

Förbundskansliet samordnar Folkuniversitetets gemensamma utvecklingsarbete och arbetar 
med kommunikation, omvärldsbevakning och folkbildningens regelverk. 

 

Folkuniversitetet är anordnare av utbildningarna även om senior- och 

pensionärsuniversiteten är utförare.  Det finns 40 FU-kontor och 35 senior- och 

pensionärsuniversitet. 

 

Bidragen till våra senior- och pensionärsuniversitet styrs av Folkbildningsförordningen, 

Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen. Regeringen har givit 

http://www.seniorovik.se/
http://www.folkuniversitetet.se/Om-Folkuniversitetet/Organisation-och-verksamhet/
http://www.folkuniversitetet.se/Om-Folkuniversitetet/Organisation-och-verksamhet/Folkuniversitetet-region-ost/
http://www.folkuniversitetet.se/Om-Folkuniversitetet/Organisation-och-verksamhet/Region-Vast/
http://www.folkuniversitetet.se/Om-Folkuniversitetet/Organisation-och-verksamhet/Folkuniversitetet-region-syd/
http://www.folkuniversitetet.se/Om-Folkuniversitetet/Organisation-och-verksamhet/Folkuniversitetet-region-mitt/
http://www.folkuniversitetet.se/Om-Folkuniversitetet/Organisation-och-verksamhet/Folkuniversitetet-region-norr/
http://www.folkuniversitetet.se/Om-Folkuniversitetet/Organisation-och-verksamhet/Forbundskansliet/
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Statskontoret i uppdrag att utforma en ny modell för utvärderingen av folkbildningen, 

 
 

Vi fick ett förslag till samarbetsavtal mellan Folkuniversitetet och Nordvästra Skånes 

SeniorUniversitet. Alla närvarande ansåg att detta avtal inte kan accepteras, och 

godkändes alltså inte av gruppen.  

 

Representanter från fyra av de närvarande universiteten utsågs att föra vår talan 

gentemot Folkuniversitetet. Avtalet bör utgöras av ett grundavtal som kan ”brytas ned” 

till lokala avtal och avtalen ska präglas av rättvisa.  

 

Representanter: Britt-Louise Gunnarsson ,Uppsala, P-O Lindberg, Nordvästra Skåne, 

Catherine Dahlström, Stockholm och  Anna-Karin Östling-Sjöstrand, Umeå. 

 

Förslagsvis vill man ta fram en ”lathund” över FU:s fördelning av medel. Den skulle 

gälla likadant över hela landet. 

 

På kommande sidor presenteras förslaget till avtal: 

http://www.seniorovik.se/
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Catherine Dahlström tog på sig uppgiften att kontakta de senior- och 

pensionärsuniversitet som inte kunde delta i denna konferens, för att informera om vad 

konferensdeltagarna beslutade om avtalet och rekommendera att ingen skriver på något 

avtal förrän representantgruppen har ett bättre förslag att presentera. 

 

Bidrag från Folkuniversitetet kan man få för guider, resor, föreläsningar och cirklar. Vi 

har också möjligheter att använda FU:s lokaler.  

 

Bodil Jönsson – Leva livet hela livet 

 

http://www.seniorovik.se/
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 Efter Bodil Jönssons inledning arbetade vi grupper. Vi delades in i grupper efter 

färgerna röd, blå och grön. 

 

http://www.seniorovik.se/
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Grupparbetet med tema 1 byggde på frågeställningar i Bodil Jönssons bok ”Silver”. 

Varje grupp redovisade sina resultat, och där kan man kanske tycka att redovisningarna 

kunde kortas ned litet, eftersom många av oss kom fram till ungefär samma resultat. 

 

Sammanfattningsvis kan vi ta till detta som Bodil Jönsson avslutade med: 

 

Tankar  når  inte  långt  utan  erfarenhet 

      

Erfarenhet når inte  långt utan  tankar 

 

Grupparbete 2 – Så samarbetar vi med Folkuniversitetet 
Här märktes verkligen den stora spännvidden mellan stora och små föreningar och 

förhållandena till Folkuniversitetet. Alltifrån föreningar med 6000 medlemmar med eget 

kansli och 18 olika programgrupper till vår egen förening med 300 medlemmar och 

Karlstads förening med 270 medlemmar och en begränsad verksamhet. 

 

En stor mängd studiecirklar med de mest skiftande ämnen presenterades: språk, AV, 

historia till aktiviteter som resor, tågluffning, cafékvällar, soppluncher med 

föreläsningar, miniföreläsningar, salonger, studiebesök inom- och utomlands, 

berättarkvällar, musiklyssning, månadsmöten med ”bjud med en vän” o.s.v. o.s.v. 

 

Många har många volontärer som hjälper till med praktiska frågor, andra åter hade inget 

behov av det eftersom styrelsen fungerade så bra, och alla arbetade så effektivt 

tillsammans. Man kanske ändå ska försöka lägga ut arbetsuppgifter på volontärer i 

föreningen för att försöka försäkra sig om nya styrelseledamöter t.ex. 

 

Vi kom väl inte så mycket in på frågeställningarna (se programmet) tycker jag. 

 

Grupparbete 3 – För medlemmar och samhälle: Pensionärs och 

senioruniversitetens roll 
Här tänker jag att man kanske inte behöver anstränga sig så mycket att attrahera nya 

grupper, och vilka skulle det i så fall vara och klarar vi av det? Det kanske gäller mest 

för små föreningar. För de stora föreningarna verkar det vara mest fokus på 

studiecirklar, och de har andra problem framför allt det stora intresset för studiecirklar 

och föreläsningar, man har inte plats för alla som vill komma med ibland. 

 

Nationalstadsparken 
På lördag eftermiddag fick vi en introduktion till Nationalstadsparken och därefter en 

guidad tur i Hagaparken för den som så ville i det kalla vädret. 
Kungliga nationalstadsparken är huvudstadens gröna oas. Ett stenkast från Stockholms city kan du uppleva ett 

alldeles unikt historiskt landskap, sammanflätat av parker, vackra byggnader, skogar, öppna marker och 
stränder. Här kan du göra allt från att ströva i gammelskog och bada från badklippor till att besöka slott och 
museer. Parken sträcker sig från Sörentorp och Ulriksdal i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder. Den 
spänner över tre kommuner: Solna, Stockholm och Lidingö. Inte undra på att den i dag är Stockholmsregionens 
mest välbesökta rekreationsområde. 

 

http://www.seniorovik.se/
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Grupparbete 4 – Arrangemang tillgängliga för alla seniorer - hur 

åstadkommer vi det? 
Här kom det upp frågor om hemsidor, AV-hjälpmedel och filmade arrangemang och vi 

fick en demonstration av en filmad föreläsning, ett projekt som man arbetar med vid 

Senioruniversitetet i Stockholm. Mycket intressant! 

 

Fråga ang fördelning av bidrag 
Vilka studieförbund sorterar under (och får bidrag från) Folkuniversitetet i 

Örnsköldsvik? Forskningsbeskrivningar ska spridas. Pengarna ges för det. 

 

Försäkringsfrågor 
Senior- och pensionsuniversiteten är ibland arbetsgivare. Händer det något i en 

föreläsningslokal – vem ansvarar? Försäkringsfrågor, måste undersökas. 

 

Hjälpmedel för registrering m.m. 
Folkuniversitetet tillhandahåller ett system som kallas Sluggo för anmälningar m.m. Där 

fick vi höra dels de som var nöjda med systemet, dels de som alls inte var nöjda och 

som hade skaffat egna system. De mindre föreningar klarar sig utmärkt med att  till 

exempel använda Excel. 

 

http://www.seniorovik.se/
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Kommande konferens 
Umeå Senioruniversitet inbjuder till nästa stora konferens våren 2018. 

 

Teknik för samarbete 
En nationell plattform, en webbplats kommer att skapas för samarbete mellan 

föreningarna. Dessutom kommer en Facebooksida att skapas där vi kan ge varandra 

t.ex. tips på goda föreläsare och annat som blivit bra i vår verksamhet. 

 

Övrigt 
Intressant konferens, vi har fått många impulser, tips och råd att arbeta vidare med, och 

vi har knutit kontakter för framtiden. Det man kan sakna är tips på bra föreläsare. Vi ser 

också fram emot vissa klargöranden gentemot bidragen från Folkuniversitetet och 

hoppas på användbara och tydliga avtal. 

 

Underbara omgivningar, Karin Nordin och undertecknad hade möjlighet att ta en 

promenad runt hotellet i solskenet eftersom vi kom fram så tidigt. Häggen blommade 

och vitsipporna hade inte blommat ut helt. 

 

Maten! Man kan undra om man behöver äta så mycket förrätt och huvudrätt både till 

lunch och middag, men så underbart god med vilttema: ren, rådjur och så vidare. 

Mycket gott, vackert och trevligt. 

 

ÖSU 
Vi har ju haft problem med de AV hjälpmedel i Pingstkyrkans lokal. Enligt 

Pingstkyrkan har man inte råd att köpa ny utrustning. Vi kommer nu att ta nya tag för att 

lösa dessa problem. Finns t.ex. möjlighet att söka bidrag från Folkuniversitetet så att FU 

bidrar med en del och Pingstkyrkan bidrar med en annan del? 

 

Tack! 
Ett stort tack till Senioruniversitetet Stockholm och alla som arbetat för att anordna 

denna fina konferens! 

 

Vi vill också tacka Folkuniversitetet och chefen för Korta Vägen i Örnsköldsvik som 

bidrog med våra resekostnader! 

 

Ing-Marie Nilsson och Karin Nordin 
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