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Kursprogram 2015, per nätverk 

 

Allmänt 

 

Nr 15000 

Kombinerad chefsträff och årsmöte  
Målgrupp: Förvaltningschefer eller motsvarande för kultur & fritid 
Tid: torsdag den 26 mars 2015, kl. 12:00-20:00. Chefsträff kl. 12.00 med lunch, årsmöte kl. 16.00 
Plats: Solna  
Ansvarig: Styrelsen 
 
 

Kurs nr 15001 

Chefsträff, seminarium ”lunch till lunch”, seminarium med fördjupning i strategiska frågor för 
kultur- och fritidscheferna i länet 
Tid: torsdag-fredag 5-6 november 2014, ca kl. 12:00 torsdag – max kl. 15:00 fredag  
Plats: meddelas senare 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvarig: styrelsen 
 
 

Kurs nr 15002 

Mötesteknik 
Hur gör man för att skapa aktiva, engagerande och roliga möten?  
Kursen riktar sig till personer som har en arbetsledarroll eller specialistroll och som ofta leder möten. 
Kursen kommer att från grunden beskriva teorin kring möten, beskriva hur man gör en effektiv agenda 
och hur man arbetar med den på bästa sätt. Vi går också in på smarta sätt att föra anteckningar och 
olika satt att bättre låta alla komma till tals. Dessutom går kursen in på ett antal mötesformer och 
konkreta metoder som man kan använda för att variera möten och maximera effekten. 
 
Längd: ca 2 timmar 
Tid: våren 2015 
Plats: meddelas senare  
Kostnad: 400 kr. Max antal deltagare är 25, ”först till kvarn” gäller 
Ansvarig: Torbjörn Neiman 
 
 

Kurs nr 15003 

Tala är guld 
Talarteknik och grundläggande scenisk medvetenhet. Kursen riktar sig till personal som har en 
arbetsledarroll eller specialistroll och som ofta talar inför större grupper. Kursen innehåller 
genomgångar och övningar i röstmedvetenhet, mikrofonteknik, grundläggande scenisk medvetenhet, 
timing och rumsuppfattning samt olika tips och saker att tänka på som gör dig säkrare när du står inför 
en samling förväntansfulla åhörare. 
 
Längd: Ca 3 timmar, en halvdag. 
Tid: hösten 2015 
Plats: meddelas senare 
Kostnad: 600 kr. Max antal deltagare är 15, så här gäller ”först till kvarn” 
Ansvarig: Torbjörn Neiman 
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Idrottschefer 

Samverkansmöte mellan ordförandena i kultur-och fritidsnämnder eller motsvarande med 
idrottsinriktning och berörda förvaltningschefer 
 
Målgrupp: förvaltningschefer med idrottsinriktning 
Tid: fredag den 27 mars kl. 09.00 – 11.00 
Plats: Stora Kollegiesalen, Stadshuset, Stockholm 
Ansvarig: Olof Öhman 
 

 

Kurs nr 15100 

Seminarium: Genomgång av resultat ifrån arbetsgrupper inom nätverket med mera. 
Ställningstagande till fortsatt arbete. 
 
Målgrupp: förvaltningschefer med idrottsinriktning 
Tid: onsdag den 3 juni kl. 09.00 – 13.00 (inklusive lunch) 
Plats: Eriksdalsbadet, Stockholm 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvarig: Olof Öhman 
 

 

Kurs nr 15101 

Anläggningskonferens – regional idrott 
Gemensam anläggningskonferens arrangerad tillsammans med Stockholms idrottsförbund. Till 
konferensen inbjuds berörda chefer, politiker och företrädare för idrotten.  
 
Målgrupp: Förvaltningschefer med idrottsinriktning 
Tid: fredag den 11 september 09.00 – 15.00 
Plats: meddelas senare 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvarig: styrgruppen för regional idrottssamverkan 
 
 
Förutom detta träffas styrgruppen för regional idrottssamverkan regelbundet under året.  
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Kulturchefer 

 
Kulturdriven tillväxt och samhällsplanering 
Ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Landstingets kulturförvaltning och FSKF. 
Vi utforskar hur fysisk planering, tillväxtplanering och kulturplanering samspelar samt hur kultursektorn 
och de kreativa näringarna kan bidra till att stärka visionen om ett hållbart samhälle. Syftet med 
seminariet är att utbyta kunskap och erfarenheter samt hitta gemensamma utgångspunkter och nya 
ingångar in i de olika planeringsprocesserna. 
 
Målgrupp: Seminariet vänder sig till dig med som arbetar med kultur-, näringslivs- eller 
samhällsplaneringsfrågor i hela Stockholms län. 
Tid: torsdag den 15 januari kl. 08:30-12:30 
Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm 
Kostnad: ingen avgift 
Anmälan: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/kalender/2015/Pages/kulturdriven-tillvaxt-och-
samhallsplanering.aspx 
Mer info: Helen Eriksson, helen.eriksson@lansstyrelsen.se, 010-223 13 03 
 
 
 
Kurs 15201 
 
Nätverksträff kulturchefer 
 
Målgrupp: medlemmar i nätverket, kulturchefer eller motsvarande 
Tid: måndagen den 23 mars kl. 09:00-12:00 
Plats: Askebykroken 13, Rinkeby 
Kostnad: 500 kr 
För mer info: Pernilla Järveroth, pernilla.jarveroth@vallentuna.se 
 

 

Kurs 15202  

Värdegrund och föreningsliv; med exempel på arbete som genomförts och pågår i våra kommuner 
kring värdegrundsfrågor i föreningslivet. 
 
Målgrupp: kultur- och fritidschefer, fritidschefer och föreningssamordnare eller motsvarande 
Tid: fredag den 8 maj kl. 09:00-12:00 med efterföljande lunch 
Plats: Täby  
Kostnad: 700 kr  
För mer info: Pernilla Järveroth, Vallentuna, pernilla.jarveroth@vallentuna.se 
 

  

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/kalender/2015/Pages/kulturdriven-tillvaxt-och-samhallsplanering.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/kalender/2015/Pages/kulturdriven-tillvaxt-och-samhallsplanering.aspx
mailto:helen.eriksson@lansstyrelsen.se
mailto:pernilla.jarveroth@vallentuna.se
mailto:pernilla.jarveroth@vallentuna.se
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Kurs 15203 

Nätverksträff kulturchefer 
 
Målgrupp: kulturchefer eller motsvarande 
Tid: torsdag den 22/10, kl. 09:00-12:00  
Plats: Vallentuna  
Kostnad: 500 kr 
För mer info: Pernilla Järveroth, Vallentuna, pernilla.jarveroth@vallentuna.se  
 
 

 

Kulturfrågor 

Kurs nr 15300 

Seminarium: Offentlig konst – ett kulturarv 
Konservator och utredare Karin Hermerén som på uppdrag av Statens Konstråd och 
Riksantikvarieämbetet skrivit boken Offentlig konst – Ett kulturarv diskuterar problem och lösningar 
kring förvaltning och tillsyn av offentlig byggnadsanknuten konst. 
 
Målgrupp: konstansvariga och tjänstemän som arbetar med kulturarvsfrågor, fastighetsägare, chefer 
inom kultur, fastighet och stadsbyggnad 
Tid: fredag den 27 mars 2015, kl.13.00 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Plats: Allaktivitetshuset, Sundbyberg 
För mer info: Karin Sandstedt, Sundbyberg, karin.sandstedt@sundbyberg.se, 08-706 84 13 
 
 

 

Kurs nr 15301, seminarium med middag  

Kulturarvet som attraktion – Hur drar vi nytta av Vikingavågen? 
Vid seminariet kommer vi att göra ett erfarenhetsutbyte inom besöksmålsutveckling, 
entreprenörssamverkan, produktutveckling/marknadsföring samt mål, uppföljning och mätningar. 
 
Målgrupp: tjänstemän och politiker inom kultur- och fritidssektorn, näringsliv och turism.  
Tid: torsdag den 12/3 kl. 13.30- ca 19.30 
Kostnad: kommer i inbjudan 
För mer info: Eva Wiström, Upplands Väsby, eva.wistrom@upplands-vasby.se eller Eleonor Åberg, 
Vallentuna, eleonor.aberg@vallentuna.se  
 
 

 

mailto:pernilla.jarveroth@vallentuna.se
mailto:karin.sandstedt@sundbyberg.se
mailto:eva.wistrom@upplands-vasby.se
mailto:eleonor.aberg@vallentuna.se
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Kurs nr 15302 

Studiebesök, en halvdag till Gunnes gård och Runriket 
Tid: slutet av april 
Mer info: kommer senare 

 

 

Kurs nr 15303 

Nätverksträff: Att samarbeta med kulturföreningar – en win-win situation 
Hur kan samarbetet mellan kommunen och föreningslivet bidra till ett mer aktivt kulturliv? 
 
Målgrupp: kultursekreterare/tjänstemän som handlägger kulturbidrag. 
Tid: fredag den 8 maj 2015, kl. 09.00-12.00 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Plats: Vallentuna kulturhus, Allévägen 1 Vallentuna centrum 
För mer info: Lina Browall, Täby, lina.browall@taby.se, 08-55 55 93 25 
  
 
 

Kurs nr 15304 

Nätverksträff: Vad säger den nya PBL-lagen om kulturmiljöer? 
Arkeolog Anders Söderberg på Sigtuna Museum berättar om sina erfarenheter och  
kunskaper om arkeologiskt arbete mitt i stadsmiljön Sigtuna stad. Information ges om vad  
den nya PBL-lagen innebär i praktiken. Efterföljande diskussion och frågestund. 
 
Målgrupp: tjänstemän som arbetar med kulturmiljöfrågor 
Tid: torsdag den 8 oktober 2015, kl. 09:00-12.00 
Plats: Sigtuna Museum, Sigtuna kommun 
Kostnad: kommer i inbjudan 
För mer info: Ingela Hermansson, Sigtuna, ingela.hermansson@sigtuna.se, 08-591 262 43 
 
 

 

Kurs nr 15305 

Seminarium: Barns och ungas upplevelse av kultur och kulturutbud 
Moa Wester från Centrum för Barnkulturforskning berättar om pilotstudien Barn, kultur och kulturutbud 
– förutsättningar och förväntningar och resultaten därifrån. Workshop med samtal i mindre grupper 
efteråt. 
 
Målgrupp: kultursekreterare, kultursamordnare, kulturkoordinatorer, kulturstrateger m fl 
Tid: november, datum och tid meddelas senare 
Plats: Solna, återkommer med lokal i inbjudan 
Kostnad: kommer i inbjudan 
För mer info: Anna Ribbing, Solna, anna.ribbing@solna.se, 073-66 09 478 
 

 

mailto:lina.browall@taby.se
mailto:ingela.hermansson@sigtuna.se
mailto:anna.ribbing@solna.se
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Bibliotekschefer 

 

Kurs nr 15400 

Seminarium: Digital samverkan för biblioteken i Stockholmsregionen. 
Mikael Petrén, Maria Ekdahl och Oskar Laurin från Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek 
presenterar en framtida möjlighet till samverkan för biblioteken i Stockholmsregionen. 
 
Målgrupp: förvaltningschefer, kultur- och bibliotekschefer och motsvarande 

Tid: fredag den 23 januari kl. 08:30-10:00 
Plats: Solna stadsbibliotek, Bibliotekstorget 12, Solna centrum 
Kostnad: 250 kr 
För mer info: Kristina Herrlander, Solna stadsbibliotek, kristina.herrlander@solna.se, 08-734 20 12 
 
 
 

Kurs nr 15401 

Seminarium: Meröppet bibliotek för ökad tillgänglighet  
Meröppet bibliotek, där låntagare själva loggar in med PIN-kod när biblioteket är stängt eller 
obemannat, är en idé som kommit till Sverige via Danmark. Funktionen bygger på att det finns tillgång 
till självservice med låneautomater med mera. Även andra former av meröppet som lättöppet kommer 
att presenteras. Efterföljande diskussion och frågestund. 
 
Tina Åhman, studerande vid bibliotekarieprogrammet i Borås, presenterar en uppsats om olika former 
av meröppna bibliotek. Karin Walterson, platschef vid Bergshamra bibliotek och Lena Fahle, Täby 
bibliotek beskriver olika former av meröppna bibliotek.   
 
Målgrupp: förvaltningschefer, kultur- och bibliotekschefer, biblioteksmedarbetare 
Tid: fredag den 24 april kl. 14:00-15:30 
Plats: Täby bibliotek, Biblioteksgången 13, Täby 
Kostnad: 250 kr  
För mer info: Heli Renman, heli.renman@taby.se, 08-55 55 97 13 
 

mailto:kristina.herrlander@solna.se
mailto:heli.renman@taby.se
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Nätverksträffar i samband med Regionbibliotek Stockholms 
bibliotekschefsmöten 2015: 

För plats se http://regionbiblioteket.se/kalendarium/ 
 
 

Kurs nr 15402 

Nätverksträff 
Tid: onsdag den 18 februari kl. 09.00-12.00,  
Plats: se Regionbibliotek Stockholms kalendarium enligt länk ovan 
 
 

Kurs nr 15403 

Nätverksträff 
Tid: torsdag den 26 mars kl. 09.00-12:00 
Plats: se Regionbibliotek Stockholms kalendarium enligt länk ovan  
 
 

Kurs nr 15404 

Nätverksträff 
Tid: tisdag den 21 april kl. 09:00-12:00 
Plats: se Regionbibliotek Stockholms kalendarium enligt länk ovan 
 
 

Kurs nr 15405 

Nätverksträff 
Tid: tisdag den 22 september kl. 09:00-12:00 
Plats: se Regionbibliotek Stockholms kalendarium enligt länk ovan 
 
 

Kurs nr 15406 

Nätverksträff 
Tid: fredag den 23 oktober kl. 09:00-12:00 
Plats: se Regionbibliotek Stockholms kalendarium enligt länk ovan 
 
 
 

Nr 15407 

Studieresa för bibliotekschefer anordnas av Regionbibliotek Stockholm 
 
Tid: 1-2 juni 
För mer info: Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm, krister.hansson@stockholm.se, 
08-508 31 277, eller läs mer här, http://regionbiblioteket.se/kalendarium/ 
 
 
 

Kurs nr 15408 

Konferens för bibliotekschefer anordnas av Regionbibliotek Stockholm 26-27 november 
 
För mer info: Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm, krister.hansson@stockholm.se, 
08-508 31 277, eller läs mer här, http://regionbiblioteket.se/kalendarium/ 

http://regionbiblioteket.se/kalendarium/
mailto:krister.hansson@stockholm.se
http://regionbiblioteket.se/kalendarium/
mailto:krister.hansson@stockholm.se
http://regionbiblioteket.se/kalendarium/


9 
 

9    

 
 

Musik- och kulturskolechefer 

Kurs nr 15500 

Hur inkludera barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i 
kulturverksamhet? 
En föreläsning som ger inspiration, kunskap och konkreta verktyg. Du får tips på metoder och 
förhållningssätt som underlättar i arbetet så att verksamheten fungerar så bra som möjligt för personer 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
 
Målgrupp: Medarbetare och chefer inom musik och kulturskolor, föreningsledare, representanter från 
studieförbund och övriga intresserade som arbetar med kulturverksamhet i olika former. 
Tid: kl. 09.00-12.00 en av dagarna i vecka 44 
Plats: centrala Stockholm 
Kostnad: 250 kr 
Ansvariga: Marion Hauge-Lindberg, Stockholm och Ann-Britt Öhrstig, Haninge kommun 
 
Kursen samordnas mellan nätverket för musik- och kulturskolechefer och nätverket för 
funktionshindersfrågor. 
 

Övrigt 

 
SMoK:s (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) rikskonferens 2015 i Eskilstuna 
Temat för konferensen är ungas delaktighet och inflytande. Föreläsare vid Rikskonferensen 2015 är 
bland annat Kattis Ahlström (BRIS), Fredrik Malmberg (Barnombudsmannen), Ida Östensson 
(Crossing Boarders) och Lina Thomsgård (föreläsare). http://www.smok.se/konferens/rikskonferensen-
2015 
 
Tid: 18 till 20 mars, 2015 
Plats: Elite Stadshotell i Eskilstuna 
 

  

http://www.smok.se/konferens/rikskonferensen-2015
http://www.smok.se/konferens/rikskonferensen-2015
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Idrotts- och friluftsanläggningar 

Kurs nr 15600 

Skidspår  
Innehåll: Konsten att göra bra skidspår, erfarenhetsutbyte och praktisk demonstration av olika 
utrustningar. 
 
Målgrupp: personal som arbetar med skidspår 
Tid: torsdag den 15 januari 
Kostnad: 1 000 kr 
Ansvariga: Linda Örneblad, Stockholm och Lida friluftsgård 
Kursen är även öppen för deltagare utanför FSKF 
 
 
 

Kurs nr 15601 

Studieresa för boknings-och administrativ personal  
Innehåll: Studiebesök och erfarenhetsutbyte   
 
Målgrupp: vänder sig i huvudsak till bokningspersonal 
Tid: april 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Pekka Widegren Sigtuna och Lars Björketun Upplands-Bro 
 
 

Kurs nr 15602 

Studieresa för inom- och utomhuspersonal 
Innehåll: Studiebesök och erfarenhetsutbyte 
 
Målgrupp: personal vid idrotts- och fritidsanläggningar inom-och utomhus. 
Tid: april 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Kenneth Janson Botkyrka och Håkan Arfwedson Salem 
 
 

Kurs nr 15603 

Konst- och naturgräsplaner 
Innehåll: Nyheter inom konstgräs samt skötesel av naturgräs 
 
Målgrupp: personal som jobbar med konst- och naturgräsplaner eller något av dessa. 
Tid: maj 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Björn Alkeby, Danderyd 
Kursen är även öppen för deltagare utanför FSKF 
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Kurs nr 15604 

Hur ser anläggningarna ut i framtiden 
Innehåll: Trender och utveckling av framtidens anläggningar 
 
Målgrupp: nätverksansvariga och arbetsledare 
Tid: maj 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Thomas Johansson Värmdö och Thomas Dennerby Tyresö  
Kursen är även öppen för deltagare utanför FSKF 
 

 

Kurs nr 15605 

Studieresa nätverksansvarig 
Innehåll: Studiebesök och erfarenhetsutbyte 
 
Målgrupp: nätverksansvariga 
Tid: september 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: nätverkets styrelse 
 

 

Kurs nr 15606 

Energieffektivisering  
Innehåll: Hur gör vi för att spara energi i våra anläggningar 
 
Målgrupp: personal som arbetar vid idrotts- och friluftsanläggningar 
Tid: september 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Thomas Nilsson och Stefan Nilsson, Huddinge 
Kursen är även öppen för deltagare utanför FSKF 
 

 

Kurs nr 15607 

Att möta kunden 
Innehåll: Konsten att hantera svåra samtal, kundrelationer 
 
Målgrupp: personal med olika kundkontakter  
Tid: oktober 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Adam Persson Norrtälje och Ingela Jansson Vallentuna 
Kursen är även öppen för deltagare utanför FSKF 
 
 
 

Kurs nr 15608 

Energi- och miljöfrågor 
Innehåll: Hur resonerar vi angående energi – och miljöfrågor 
 
Målgrupp: nätverksansvariga och arbetsledare 
Tid: oktober 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Magnus Ljung Ekerö och Linda Örneblad Stockholm 
 

Kurs nr 15609 
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Sjöisar 
Innehåll: Erfarenhetsutbyte, säkerhet och utrustning 
 
Målgrupp: personal som arbetar med sjöisar 
Tid: november 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Mats Grufman Upplands-Väsby och Ronny Gustavsson Järfälla 
Kursen är även öppen för deltagare utanför FSKF 
 

 

Nätverksträffar 2015 

 
Kurs nr 15610 
Nätverksträff 
Tid: tisdag den 17 februari 
Plats: Haninge 
 
 
Kurs nr 15611 
Nätverksträff 
Tid: tisdag 5 maj 
Plats: Solna 
 
 
Kurs nr 15612 
Nätverksträff, konferens 
Tid: september, dag meddelas senare 
 
 
Kurs nr 15613 
Nätverksträff 
Tid: tisdag 10 november 
Plats: Vaxholm 
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Funktionshindersfrågor 

Kurs nr 14707 (kursen är framflyttad från 2014) 

Baskurs om funktionsnedsättningarna intellektuell funktionsnedsättning och autism 
Övergripande baskurs i vad funktionsnedsättningarna innebär och hur de påverkar livet. 
 
Målgrupp fritidsledare, föreningsledare, kontaktpersoner, sim- och sporthallspersonal och andra 
intresserade. 
Tid: tisdag den 10 februari kl. 09:00-12:00 och tisdag den 24 februari 10:00-13:00. OBS! Kursen 
omfattar två tillfällen 
Plats: Eriksdalsbadet, Hammarby slussväg T-bana Skanstull 
Kostnad: 600 kr för båda tillfällena  
Ansvarig: Jenny Åhsberger, Stockholm 
Kursen är även öppen för deltagare utanför FSKF 
 
 
 

Kurs nr 15700 

Kompetensutveckling för fritidsledare som arbetar med barn och unga med 
funktionsnedsättning 
Kursen fokuserar på att höja fritidsledarens känsla av professionalitet i samspelet med barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning och deras föräldrar. 
 
Målgrupp: fritidsledare. 
Tid: tre fredagsförmiddagar, 13 mars, 27 mars och 10 april 2015 
Plats: Vision (Gröna rummet) Kungsgatan 28A Stockholm 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Erik Hjelmfors Upplands Väsby och Hasse Ledstedt Haninge (NEFA). 

 

 

Kurs nr 15701 

Att tillgängliggöra kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning 
Kursen ger en överblick om olika funktionsnedsättningar och vad de innebär. Grundläggande 
kunskaper om de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. Hur verksamheter 
kan anpassas för att bli tillgängliga, vad tillgänglighetsarbete innebär och hur det över tid förändrats. 
Hur man skriver tillgänglig information och tips om hur man når målgruppen. 
 
Målgrupp: verksamhetschefer, verksamhetsplanerare med flera i studieförbund, kulturinstitutioner, 
organisationer, kommunal kultur- och fritidsverksamhet och övriga intresserade. 
Tid: en heldag under våren 
Plats: i centrala Stockholm 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvarig: Jenny Åhsberger, Stockholm 

 



14 
 

14    

Kurs nr 15702 

Betydelsen av kompisar och öppna mötesplatser  
Identitet och tillhörighet skapas i relationer med andra människor. Barn och ungdomar behöver 
kompisar för att utveckla en positiv självbild och självkänsla. Maud Ihrskog berättar om sin avhandling 
”Kompisar och kamrater - Barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen” och vikten av 
öppna mötesplatser. 
 
Målgrupp: chefer och medarbetare inom kultur och fritid och LSS och övriga intresserade. 
Tid: hösten 2015 
Plats: lokal meddelas senare 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga kommuner: Stockholms stad 
 
 
 

Kurs nr 15703 

Samverkan om tillgång till kultur och fritid för personer med funktionsnedsättning  

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och LSS har stor betydelse för 

barn, ungdomar och vuxna som behöver extra stöd. Hur kan vi utveckla samarbetet mellan olika 

myndigheter och aktörer för att öka målgruppens delaktighet i kultur- och fritidsverksamheter?  Dessa 

frågor och många andra tar vi upp på denna samverkanskonferens. 

 

Målgrupp: chefer och medarbetare inom kultur och fritid och LSS, på habiliteringen och 
nyckelpersoner i föreningar, organisationer och övriga intresserade. 
Tid: hösten 2015 
Plats: lokal meddelas senare 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Stockholms stad och Danderyd kommun 
 
 

Kurs nr 15500 (samordnas med nätverket för musik- och kulturskolechefer) 

Hur inkludera barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i 
kulturverksamhet? 
En föreläsning som ger inspiration, kunskap och konkreta verktyg. Du får tips på metoder och 
förhållningssätt som underlättar i arbetet så att verksamheten fungerar så bra som möjligt för personer 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
 
Målgrupp: medarbetare och chefer inom musik och kulturskolor, föreningsledare, representanter från 
studieförbund och övriga intresserade som arbetar med kulturverksamhet i olika former. 
Tid: kl. 09.00-12.00 en av dagarna i vecka 44. 
Plats: centrala Stockholm 
Kostnad: 250 kr 
Ansvariga: Marion Hauge-Lindberg, Stockholm och Ann-Britt Öhrstig, Haninge kommun 
 

Korta kvällsföreläsningar om olika funktionsnedsättningar och teman 

Målgrupp: ideella föreningsledare och andra intresserade. 
Tid: olika tidpunkter under 2015.  
 
Tillfälle 1 
Upplands bro, Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla 
 
Tillfälle 2 
Täby, Vallentuna, Danderyd, Österåker 
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Nätverksträffar 2015 
 

Kurs nr 15704 

Nätverksträff 
Tid: fredag den 13 februari kl. 09:00-12:00 
Plats: Vision, Kungsgatan 28 A  
 
 

Kurs nr 15705 

Nätverksträff 
Tid: tisdag den 21 april kl. 09:00-12:00 
Plats: Vision, Kungsgatan 28 A  
 
 

Kurs nr 15706 

Nätverksträff 
Tid: fredag den 5 juni kl. 09:00-12:00 
Plats: Vision, Kungsgatan 28 A 
 
 

Kurs nr 15707 

Nätverksträff 
Tid: onsdag den 26 augusti kl. 09:00-12:00 
Plats: Vision, Kungsgatan 28 A 
 
 

Kurs nr 15708 

Nätverksträff 
Tid: fredag den 23 oktober kl. 09:00-12:00 
Plats: Vision, Kungsgatan 28 A 
 
 

Övrigt 
 

FOMS rikskonferens 
Tid: onsdag-fredag 18-20 mars 
Plats: Vision, Kungsgatan 28 A, Stockholm 
www.foms.se 
 
 
Fritidsmässan minfritid.nu 
Fritidsmässa för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Två dagar fulla med prova på-
aktiviteter, utställare, artister och mycket annat. 
Tid: fredag-lördag 22-23 maj 
Plats: Kvarnängens IP, Nynäshamn 
www.minfritid.nu 
 

 

 

  

http://www.foms.se/
http://www.minfritid.nu/
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Kvalitet och styrning 

 

Kurs nr 15800 

Seminarium - Kvalitetskryddan 
Om ersättningsmodeller och kvalitetsuppföljningar inom kultur och fritid. Problematisering kring hur 
kvalitet kan mätas och premieras i verksamheten. 
 
Målgrupp: ekonomer och kvalitetsutvecklare 
Tid: torsdagen den 26 februari 
Plats: preliminärt Messingen i Upplands Väsby 
Kostnad: gratis för nätverkets medlemmar, 200 kr för övriga 
För mer info: Magnus Hjort, magnus.hjort@upplands-vasby.se  
 

 

Nätverksträffar 2015   

 
Kurs nr 15801 
Nätverksträff 
Tid: februari 
Plats: Upplands Väsby  
 
 
Kurs nr 15802 
Nätverksträff 
Tid: maj 
Plats: Sollentuna 
 
 
Kurs nr 15803 
Nätverksträff 
Tid: september 
Plats: Vallentuna 
 
 
Kurs nr 15804 
Nätverksträff 
Tid: november 
Plats: Nacka 
 

  

mailto:magnus.hjort@upplands-vasby.se
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Fritidsfrågor för barn och unga 

Nätverksträffar och studiebesök 2015  

Under 2015 görs nätverksträffarna ute i kommunerna och kombineras ibland med studiebesök för 
gemensamt kunskapsutbyte. 
   
 
 
Kurs nr 15900 
Nätverksträff 
Tid: fredag den 20 februari kl. 09:00-12:00 
Plats: Sundbyberg 
 
 
Kurs nr 15901 
Nätverksträff 
Tid: fredag den 24 april kl. 09:00-12:00  
Plats: Solna 
 
 
Kurs nr 15902 
Nätverksträff med studiebesök 
Tid: fredag den 25 september kl. 09:00-12:00 
Plats: Södertälje 
 
 
Kurs nr 15903 
Nätverksträff med studiebesök 
Tid: fredag den 20 november kl. 09:00-12:00 – nätverksträff med studiebesök 
Plats: Botkyrka 
 
 
 
Ledarskapsnod Stockholm 
Fredagen den 23/1 hålls en första träff för Ledarskapsnod Stockholm. Jens Eriksson som är anställd 
av Skarpnäcks Folkhögskola har uppdraget att samordna det inledande arbetet. 
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FSKF kursutbud 

2015 i tidsordning 
 

Januari – juni 

Kulturdriven tillväxt och samhällsplanering 
Ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Landstingets kulturförvaltning och FSKF. 
Vi utforskar hur fysisk planering, tillväxtplanering och kulturplanering samspelar samt hur kultursektorn 
och de kreativa näringarna kan bidra till att stärka visionen om ett hållbart samhälle. Syftet med 
seminariet är att utbyta kunskap och erfarenheter samt hitta gemensamma utgångspunkter och nya 
ingångar in i de olika planeringsprocesserna. 
 
Målgrupp: seminariet vänder sig till dig med som arbetar med kultur-, näringslivs- eller 
samhällsplaneringsfrågor i hela Stockholms län. 
Tid: torsdag den 15 januari kl. 08:30-12:30 
Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm 
Kostnad: ingen avgift 
Anmälan: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/kalender/2015/Pages/kulturdriven-tillvaxt-och-
samhallsplanering.aspx 
Mer info: Helen Eriksson, helen.eriksson@lansstyrelsen.se, 010-223 13 03 
 
 
 
Kurs nr 15600 
 
Skidspår  
Innehåll: Konsten att göra bra skidspår, erfarenhetsutbyte och praktisk demonstration av olika 
utrustningar. 
 
Målgrupp: personal som arbetar med skidspår 
Tid: torsdag den 15 januari 2015 
Kostnad: 1 000 kr 
Ansvariga: Linda Örneblad, Stockholm och Lida friluftsgård 
Kursen är även öppen för deltagare utanför FSKF 

 

 

Kurs nr 15400 

Seminarium: Digital samverkan biblioteken Stockholmsregionen. 
Mikael Petrén, Maria Ekdahl och Oskar Laurin från Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek 
presenterar en framtida möjlighet till samverkan för biblioteken i Stockholmsregionen. Efterföljande 
diskussion och frågestund. 
 
Målgrupp: förvaltningschefer, kultur- och bibliotekschefer och motsvarande 
Tid: fredag den 23 januari kl. 08:30-10:00 
Plats: Solna stadsbibliotek, Bibliotekstorget 12, Solna centrum 
Kostnad: 250 kr 
För mer info: Kristina Herrlander, Solna, kristina.herrlander@solna.se, 08-734 20 12 
 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/kalender/2015/Pages/kulturdriven-tillvaxt-och-samhallsplanering.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/kalender/2015/Pages/kulturdriven-tillvaxt-och-samhallsplanering.aspx
mailto:helen.eriksson@lansstyrelsen.se
mailto:kristina.herrlander@solna.se
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Kurs nr 14707 (kursen är framflyttad från 2014) 

Baskurs om funktionsnedsättningarna intellektuell funktionsnedsättning och autism 
Övergripande baskurs i vad funktionsnedsättningarna innebär och hur de påverkar livet. 
 
Målgrupp fritidsledare, föreningsledare, kontaktpersoner, sim- och sporthallspersonal och andra 
intresserade. 
Tid: tisdag den 10 februari kl. 09:00-12:00 och tisdag den 24 februari 10:00-13:00. OBS! Kursen 
omfattar två tillfällen 
Plats: Eriksdalsbadet, Hammarby slussväg T-bana Skanstull 
Kostnad: 600 kr för båda tillfällena 
Ansvarig: Jenny Åhsberger, Stockholm 
Kursen är även öppen för deltagare utanför FSKF 
 
 
 

Kurs nr 15800 

Seminarium - Kvalitetskryddan 
Om ersättningsmodeller och kvalitetsuppföljningar inom kultur och fritid. Problematisering kring hur 
kvalitet kan mätas och premieras i verksamheten. 
 
Målgrupp: ekonomer och kvalitetsutvecklare 
Tid: torsdagen den 26 februari 
Plats: preliminärt Messingen i Upplands Väsby 
Kostnad: gratis för nätverkets medlemmar, 200 kr för övriga 
Ansvarig: Magnus Hjort, Upplands Väsby, magnus.hjort@upplands-vasby.se  
 
 
 

Kurs nr 15301 - seminarium med middag  

Kulturattraktion – Hur drar vi nytta av Vikingavågen? 
Vid seminariet kommer vi att göra ett erfarenhetsutbyte inom besöksmålsutveckling, 
entreprenörssamverkan, produktutveckling/marknadsföring samt mål, uppföljning och mätningar. 
 
Målgrupp: tjänstemän och politiker inom kultur- och fritidssektorn, näringsliv och turism.  
Tid: torsdag den 12 mars kl. 13.30- ca 19.30. 
Kostnad: kommer i inbjudan 
För mer info: Eva Wiström, Upplands Väsby, eva.wistrom@upplands-vasby.se eller Eleonor Åberg, 
Vallentuna, eleonor.aberg@vallentuna.se  
 
 
 

Kurs nr 15700 

Kompetensutveckling för fritidsledare som arbetar med barn och unga med 
funktionsnedsättning 
Kursen fokuserar på att höja fritidsledarens känsla av professionalitet i samspelet med barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning och deras föräldrar. 
 
Målgrupp: fritidsledare. 
Tid: tre fredagsförmiddagar, 13 mars, 27 mars och 10 april 2015 
Plats: Vision (Gröna rummet) Kungsgatan 28A Stockholm 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Erik Hjelmfors Upplands Väsby och Hasse Ledstedt Haninge (NEFA). 

 

 

 

mailto:magnus.hjort@upplands-vasby.se
mailto:eva.wistrom@upplands-vasby.se
mailto:eleonor.aberg@vallentuna.se
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SMoK:s (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) rikskonferens 2015 i Eskilstuna 
Temat för konferensen är ungas delaktighet och inflytande. Föreläsare vid Rikskonferensen 2015 är 
bl.a. Kattis Ahlström (BRIS), Fredrik Malmberg (Barnombudsmannen), Ida Östensson (Crossing 
Boarders) och Lina Thomsgård (föreläsare). http://www.smok.se/konferens/rikskonferensen-2015 
 
Tid: 18 till 20 mars, 2015 
Plats: Elite Stadshotell i Eskilstuna 
 
 
 
FOMS rikskonferens 
Tid: onsdag-fredag 18-20 mars 
Plats: Vision, Kungsgatan 28 A, Stockholm 
www.foms.se 
 

 

Kurs 15201 

Nätverksträff 
 
Målgrupp: medlemmar i nätverket, kulturchefer eller motsvarande 
Tid: måndagen den 23 mars kl.09:00-12:00 
Plats: Askebykroken 13, Rinkeby 
Kostnad: 500 kr 
För mer info: Pernilla Järveroth, Vallentuna, pernilla.jarveroth@vallentuna.se 
 
 

Kurs nr 15000 

Kombinerad chefsträff och årsmöte  
Målgrupp: Förvaltningschefer eller motsvarande för kultur & fritid 
Tid: torsdag den 26 mars 2015, ram-tid kl. 12:00-20:00. Chefsträff kl. 12.00 med lunch, årsmöte kl. 
16.00 
Plats: Solna  
Ansvarig: Styrelsen 
 
 
 

Kurs nr 15300 

Seminarium: Offentlig konst – ett kulturarv 
Konservator och utredare Karin Hermerén som har skrivit boken Offentlig konst – Ett kulturarv på 
uppdrag av Statens Konstråd och Riksantikvarieämbetet diskuterar problem och lösningar kring 
förvaltning och tillsyn av offentlig byggnadsanknuten konst. 
 
Målgrupp: Konstansvariga och tjänstemän som arbetar med kulturarvsfrågor, fastighetsägare, chefer 
inom kultur, fastighet och stadsbyggnad 
Tid: fredag den 27 mars 2015, kl.13.00 
Plats: Allaktivitetshuset, Sundbyberg 
Kostnad: kommer i inbjudan 
För mer info: Karin Sandstedt, Sundbyberg, karin.sandstedt@sundbyberg.se, 08-706 84 13 
 
 

 

Kurs nr 15701 

Att tillgängliggöra kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning 
Kursen ger en överblick om olika funktionsnedsättningar och vad de innebär. Grundläggande 
kunskaper om de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. Hur verksamheter 
kan anpassas för att bli tillgängliga, vad tillgänglighetsarbete innebär och hur det över tid förändrats. 

http://www.smok.se/konferens/rikskonferensen-2015
http://www.foms.se/
mailto:pernilla.jarveroth@vallentuna.se
mailto:karin.sandstedt@sundbyberg.se
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Hur man skriver tillgänglig information och tips om hur man når målgruppen. 
 
Målgrupp: verksamhetschefer, verksamhetsplanerare med flera i studieförbund, kulturinstitutioner, 
organisationer, kommunal kultur- och fritidsverksamhet och övriga intresserade. 
Tid: en heldag under våren 
Var: i centrala Stockholm 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvarig: Jenny Åhsberger Stockholm 
 
 
 

Kurs nr 15401 

Seminarium: Meröppet bibliotek för ökad tillgänglighet  
 
Meröppet bibliotek, där låntagare själva loggar in med PIN-kod när biblioteket är stängt eller 
obemannat, är en idé som kommit till Sverige via Danmark. Funktionen bygger på att det finns tillgång 
till självservice med låneautomater med mera. Även andra former av meröppet som lättöppet kommer 
att presenteras. Efterföljande diskussion och frågestund. 
 
Tina Åhman, studerande vid bibliotekarieprogrammet i Borås, presenterar en uppsats om olika former 
av meröppna bibliotek. Karin Walterson, platschef vid Bergshamra bibliotek och Lena Fahle, Täby 
bibliotek beskriver olika former av meröppna bibliotek.   
 
Målgrupp: förvaltningschefer, kultur- och bibliotekschefer, biblioteksmedarbetare 
Tid: fredag den 24 april kl. 14:00-15:30 
Plats: Täby bibliotek, Biblioteksgången 13, Täby 
Kostnad: 250 kr  
För mer info: Heli Renman, Täby, heli.renman@taby.se, 08-55 55 97 13 
 
 
 

Kurs nr 15601 

Studieresa för boknings-och administrativ personal  
Innehåll: Studiebesök och erfarenhetsutbyte   
 
Målgrupp: vänder sig i huvudsak till bokningspersonal 
Tid: april 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Pekka Widegren Sigtuna och Lars Björketun Upplands-Bro 
 
 
 

Kurs nr 15602 

Studieresa för inom- och utomhuspersonal 
Innehåll: Studiebesök och erfarenhetsutbyte 
 
Målgrupp: personal vid idrotts- och fritidsanläggningar inom-och utomhus. 
Tid: april 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Kenneth Janson, Botkyrka och Håkan Arfwedson, Salem 
 
 

Kurs nr 15302 

Studiebesök halvdag Gunnes gård och Runriket 
Tid: slutet av april 
Mer information kommer 
 

mailto:heli.renman@taby.se
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Kurs nr 15303 

Nätverksträff: Att samarbeta med kulturföreningar – en win-win situation 
Hur kan samarbetet mellan kommunen och föreningslivet bidra till ett aktivt kulturliv? 
 
Målgrupp: kultursekreterare/tjänstemän som handlägger kulturbidrag. 
Tid: fredag den 8 maj 2015, kl. 09.00-12.00 
Plats: Vallentuna kulturhus, Allévägen 1 Vallentuna centrum 
Kostnad: kommer i inbjudan 
För mer info: Lina Browall, Täby, lina.browall@taby.se, 08-55 55 93 25 
  

 

Kurs 15202  

Värdegrund och föreningsliv; med exempel på arbete som genomförts och pågår i våra kommuner 
kring värdegrundsfrågor i föreningslivet. 
 
Målgrupp: kultur- och fritidschefer, fritidschefer och föreningssamordnare eller motsvarande 
Tid: fredag den 8 maj kl. 09:00-12:00 med efterföljande lunch 
Plats: Täby  
Kostnad: 700 kr 
För mer info: Pernilla Järveroth, Vallentuna, pernilla.jarveroth@vallentuna.se 
 
 
 
 
Fritidsmässan minfritid.nu 
Fritidsmässa för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Två dagar fulla med prova på-
aktiviteter, utställare, artister och mycket annat. 
Tid: fredag-lördag 22-23 maj 
Plats: Kvarnängens IP, Nynäshamn 
www.minfritid.nu 
 
 
 

Kurs nr 15603 

Konst- och naturgräsplaner 
Innehåll: Nyheter inom konstgräs samt skötesel av naturgräs 
 
Målgrupp: personal som jobbar med konst- och naturgräsplaner eller något av dessa. 
Tid: maj 
Ansvariga: Björn Alkeby, Danderyd 
Kursen är även öppen för deltagare utanför FSKF 
 
 
 

Kurs nr 15604 

Hur ser anläggningarna ut i framtiden 
Innehåll: Trender och utveckling av framtidens anläggningar 
 
 
Målgrupp: nätverksansvariga och arbetsledare 
Tid: maj 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Thomas Johansson Värmdö och Thomas Dennerby Tyresö  
Kursen är även öppen för deltagare utanför FSKF 
 

mailto:lina.browall@taby.se
mailto:pernilla.jarveroth@vallentuna.se
http://www.minfritid.nu/
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Kurs nr 15407 

Studieresa för bibliotekschefer anordnas av Regionbibliotek Stockholm 
 
Tid: 1-2 juni 
För mer info: Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm, krister.hansson@stockholm.se, 
08-508 31 277, eller läs mer här, http://regionbiblioteket.se/kalendarium/ 
 
 
 

Kurs nr 15100 

Seminarium: Genomgång av resultat ifrån arbetsgrupper inom nätverket med mera. 
Ställningstagande till fortsatt arbete. 
 
Målgrupp: Förvaltningschefer med idrottsinriktning 
Tid: onsdag den 3 juni kl. 09.00 – 13.00 (inklusive lunch) 
Plats: Eriksdalsbadet, Stockholm 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvarig: Olof Öhman 
 
 
 

Kurs nr 15002 

Mötesteknik 
Hur gör man för att skapa aktiva, engagerande och roliga möten? Kursen riktar sig till personer som 
har en arbetsledarroll eller specialistroll och som ofta leder möten. Kursen kommer att från grunden 
beskriva teorin kring möten, beskriva hur man gör en effektiv agenda och hur man arbetar med den på 
bästa sätt. Vi går också in på smarta sätt att föra anteckningar och olika satt att bättre låta alla komma 
till tals. Dessutom går kursen in på ett antal mötesformer och konkreta metoder som man kan använda 
för att variera möten och maximera effekten. 
 
Längd: Ca 2 timmar 
Tid: våren 2015 
Plats: meddelas senare  
Kostnad: 400 kr. Max antal deltagare är 25 så här gäller ”först till kvarn” 
Ansvarig: Torbjörn Neiman 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:krister.hansson@stockholm.se
http://regionbiblioteket.se/kalendarium/
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Juli – december 

 

Kurs nr 15101 

Anläggningskonferens – regional idrott 
Gemensam anläggningskonferens arrangerad tillsammans med Stockholms idrottsförbund. Till 
konferensen inbjuds berörda chefer, politiker och företrädare för idrotten.  
 
Målgrupp: Förvaltningschefer med idrottsinriktning 
Tid: fredag den 11 september 09.00 – 15.00 
Plats: meddelas senare 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvarig: styrgruppen för regional idrottssamverkan 
 

 

Kurs nr 15902 

Nätverksträff för fritidsgårdschefer, med studiebesök 
Tid: fredag den 25 september kl. 09:00-12:00 
Plats: Södertälje 
 
 
 

Kurs nr 15605 

Studieresa nätverksansvarig 
Innehåll: Studiebesök och erfarenhetsutbyte 
 
Målgrupp: nätverksansvariga 
Tid: september 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: nätverkets styrelse 
 

 

Kurs nr 15606 

Energieffektivisering  
Innehåll: Hur gör vi för att spara energi i våra anläggningar 
 
Målgrupp: personal som arbetar vid idrotts- och friluftsanläggningar 
Tid: september 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Thomas Nilsson och Stefan Nilsson, Huddinge 
Kursen är även öppen för deltagare utanför FSKF 
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Kurs nr 15304 

Nätverksträff: Vad säger den nya PBL-lagen om kulturmiljöer? 
Arkeolog Anders Söderberg på Sigtuna Museum berättar om sina erfarenheter och  
kunskaper om arkeologiskt arbete mitt i stadsmiljön Sigtuna stad. Information ges om vad  
den nya PBL-lagen innebär i praktiken. Efterföljande diskussion och frågestund. 
 
Målgrupp: tjänstemän som arbetar med kulturmiljöfrågor 
Tid: torsdag den 8 oktober 2015, kl. 09:00-12.00 
Plats: Sigtuna Museum, Sigtuna kommun 
Kostnad: kommer i inbjudan 
För mer info: Ingela Hermansson, Sigtuna, ingela.hermansson@sigtuna.se, 08-591 262 43 

 

 

Kurs 15203 

Nätverksträff kulturchefer 
 
Målgrupp: Kulturchefer eller motsvarande 
Tid: torsdag den 22 oktober, kl. 09:00-12:00  
Plats: Vallentuna  
Kostnad: 500 kr 
För mer info: Pernilla Järveroth, Vallentuna, pernilla.jarveroth@vallentuna.se  
 
 
 

Kurs nr 15607 

Att möta kunden 
Innehåll: Konsten att hantera svåra samtal, kundrelationer 
 
Målgrupp: personal med olika kundkontakter  
Tid: oktober 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Adam Persson Norrtälje och Ingela Jansson Vallentuna 
Kursen är även öppen för deltagare utanför FSKF 
 
 
 

Kurs nr 15608 

Energi- och miljöfrågor 
Innehåll: Hur resonerar vi angående energi – och miljöfrågor 
 
Målgrupp: nätverksansvariga och arbetsledare 
Tid: oktober 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Magnus Ljung Ekerö och Linda Örneblad Stockholm 
 
 
 

Kurs nr 15500 

Hur inkludera barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i 
kulturverksamhet? 
En föreläsning som ger inspiration, kunskap och konkreta verktyg. Du får tips på metoder och 
förhållningssätt som underlättar i arbetet så att verksamheten fungerar så bra som möjligt för personer 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
 

mailto:ingela.hermansson@sigtuna.se
mailto:pernilla.jarveroth@vallentuna.se
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Målgrupp: medarbetare och chefer inom musik och kulturskolor, föreningsledare, representanter från 
studieförbund och övriga intresserade som arbetar med kulturverksamhet i olika former. 
Tid: kl. 09.00-12.00 en av dagarna i vecka 44 
Plats: centrala Stockholm 
Kostnad: 250 kr 
Ansvariga: Marion Hauge-Lindberg, Stockholm och Ann-Britt Öhrstig, Haninge kommun 
Kursen samordnas mellan nätverket för musik- och kulturskolechefer och nätverket för 
funktionshindersfrågor 
 
 

 

Kurs nr 15001 

Chefsträff, seminarium ”lunch till lunch” 
seminarium med fördjupning i strategiska frågor för kultur- och fritidscheferna i länet. 
 
Tid: torsdag-fredag 5-6 november 2014, ram-tid 12:00 torsdag – max 15:00 fredag.  
Plats: meddelas senare 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvarig: styrelsen 
 
 

 

Kurs nr 15903 

Nätverksträff för fritidsgårdschefer, med studiebesök 
Tid: fredag den 20 november kl. 09:00-12:00 – nätverksträff med studiebesök 
Plats: Botkyrka 

 

 

Kurs nr 15408 

Konferens för bibliotekschefer anordnas av Regionbibliotek Stockholm  
Tid: 26-27 november 
För mer info: Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm, krister.hansson@stockholm.se, 
08-508 31 277, eller läs mer här, http://regionbiblioteket.se/kalendarium/ 
 
 

 

Kurs nr 15305 

Seminarium: Barns och ungas upplevelse av kultur och kulturutbud 
Moa Wester från Centrum för Barnkulturforskning berättar om pilotstudien ”Barn, kultur och 
kulturutbud – förutsättningar och förväntningar” och resultaten därifrån. Workshop med samtal i mindre 
grupper efteråt. 
 
Målgrupp: kultursekreterare, kultursamordnare, kulturkoordinatorer, kulturstrateger m fl 
Tid: november, datum och tid meddelas senare 
Plats: Solna, återkommer med lokal i inbjudan 
Kostnad: kommer i inbjudan 
För mer info: Anna Ribbing, Solna stad, anna.ribbing@solna.se, 073-66 09 478 
 
 
 

 

 

mailto:krister.hansson@stockholm.se
http://regionbiblioteket.se/kalendarium/
mailto:anna.ribbing@solna.se
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Kurs nr 15609 

Sjöisar 
Innehåll: Erfarenhetsutbyte, säkerhet och utrustning 
 
Målgrupp: personal som arbetar med sjöisar 
Tid: november 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Mats Grufman Upplands-Väsby och Ronny Gustavsson Järfälla 
Kursen är även öppen för deltagare utanför FSKF 

 

Kurs nr 15003 

Tala är guld 
Talarteknik och grundläggande scenisk medvetenhet. Kursen riktar sig till personal som har en 
arbetsledarroll eller specialistroll och som ofta talar inför större grupper. Kursen innehåller 
genomgångar och övningar i röstmedvetenhet, mikrofonteknik, grundläggande scenisk medvetenhet, 
timing och rumsuppfattning samt olika tips och saker att tänka på som gör dig säkrare när du står inför 
en samling förväntansfulla åhörare. 
 
Längd: Ca 3 timmar, en halvdag. 
Tid: hösten 2015 
Plats: meddelas senare 
Kostnad: 600 kr. Max antal deltagare är 15, så här gäller ”först till kvarn” 
Ansvarig: Torbjörn Neiman 
 
 
 

Kurs nr 15702 

Betydelsen av kompisar och öppna mötesplatser  
Identitet och tillhörighet skapas i relationer med andra människor. Barn och ungdomar behöver 
kompisar för att utveckla en positiv självbild och självkänsla. Maud Ihrskog berättar om sin avhandling 
”Kompisar och kamrater - Barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen” och vikten av 
öppna mötesplatser. 
 
Målgrupp: chefer och medarbetare inom kultur och fritid och LSS och övriga intresserade. 
Tid: hösten 2015 
Plats: lokal meddelas senare 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga kommuner: Stockholms stad 
 
 
 

Kurs nr 15703 

Samverkan om tillgång till kultur och fritid för personer med funktionsnedsättning  
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och LSS har stor betydelse för 
barn, ungdomar och vuxna som behöver extra stöd. Hur kan vi utveckla samarbetet mellan olika 
myndigheter och aktörer för att öka målgruppens delaktighet i kultur- och fritidsverksamheter?  Dessa 
frågor och många andra tar vi upp på denna samverkanskonferens. 
 
Målgrupp: chefer och medarbetare inom kultur och fritid och LSS, på habiliteringen och 
nyckelpersoner i föreningar, organisationer och övriga intresserade. 
Tid: hösten 2015 
Plats: lokal meddelas senare 
Kostnad: kommer i inbjudan 
Ansvariga: Stockholms stad och Danderyd kommun 
 



28 
 

28    

Övrigt 

 
Korta kvällsföreläsningar om olika funktionsnedsättningar och teman 
Målgrupp: ideella föreningsledare och andra intresserade. 
Tid: olika tidpunkter under 2015.  
 
Tillfälle 1 
Upplands bro, Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla 
 
Tillfälle 2 
Täby, Vallentuna, Danderyd, Österåker 
 

Allmän information 

För namn på nätverksansvariga och kontaktuppgifter gå till hemsidan med adress nedan. På 
hemsidan uppdateras också kursutbudet kontinuerligt. 
 

Välkomna! 
 

www.fskf.nu 

 

 

http://www.fskf.nu/

