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Tilbakeblikk 

Eit år med endring 
Vi har gode kurs i Studieforbundet kultur og tradisjon! Dette blir fastslått av Oxford Research i 2014 i 

studien av dei norske studieforbunda. Forskingsprosjektet viste at studieforbundsordninga oppfyller 

måla slik dei er formulert i Lov om Voksenopplæring. Vi fekk i tillegg gode resultat på ein del område 

ved eiga verksemd. Mellom anna svarte heile 98% av dei intervjua kursdeltakarane at kurset var bra! 

Studieforbundsordninga har lenge vore under press, og det er tilfredsstillande å få stadfesta frå 

eksterne aktørar at studieforbunda driv opplæring med høg kvalitet. Det har vore ein god ballast å ha 

med i arbeidet for auka kunnskap om, og anerkjenning av opplæringa  vår. 

2014 vart truleg  starten på ein større endringsprosess for innretning og finansiering av opplærings-

arbeidet i ideell sektor.  Forslag til Statsbudsjett 2015 viste  tydeleg at studieforbunda har ein jobb å 

gjere for å sikre politisk legitimitet for ordninga. Styret  har ved fleire høve drøfta kva ressursbruk og 

arbeidsmetodikk som vil vere tenleg for å møte desse utfordringane. I vår vedtok styret å styrke 

staben i Vågå med meir kompetanse på kommunikasjon for å auke det interessepolitiske arbeidet. 

Resultatet er  at Studieforbundet har fått ei klårare røyst med ei betre formulering av bodskapen. 

Eldprøva på studieforbunda sin interessepolitiske beredskap kom i haust då Regjeringa Solberg la 

fram forslag til Statsbudsjett 2015. Her var det foreslått eit dramatisk  kutt på 40 millionar kroner til 

studieforbunda, ein reduksjon på heile 20%. Forslaget  fekk fram eit imponerande grasrot-

engasjement.  Over 12.000 personar frå heile landet signerte eit opprop for å verne ordninga. Mange 

enkeltmedlemmer, kursarrangørar og lokallag skreiv lesarinnlegg i aviser og talte varmt om ordninga. 

Denne fantastiske laginnsatsen, på tvers av medlemsorganisasjonar og studieforbund, redda truleg 

heile løyvinga. Gjennom eit budsjettforlik vart heile kuttet reversert. Studieforbunda har likevel ein 

jobb å gjere framover, for å hindre at slike forslag kjem tilbake. Vi må skape forståing og respekt for 

både innhald og kvalitet i opplæringa vår, slik at ingen vil stille spørsmål ved dette. 

Ein viktig faktor for at ordninga skal vere robust og lite angripeleg, er at vi har eit overordna lov- og 

regelverk med klare målformuleringar som er tydeleg på studieforbunda si rolle. VOFO sette i vår ned 

ei eiga arbeidsgruppe for å utgreie eventuelle forslag til endringar. Studieforbundet kultur og 

tradisjon deltok i arbeidsgruppa. Gjennom dette arbeidet ønskte studieforbunda å peike på 

utfordringar og potensielle endringar for å skape ei meir robust ordning med breiare politisk 

legitimitet. Arbeidsgruppa leverte sin rapport til styret i VOFO i april 2015, og denne vil bli handsama 

av VOFO sitt årsmøte i mai.   

Dagens regelverk er fleksibelt på den måten at studieforbunda kan normere studieplanane slik at dei 

er tilpassa verksemda i det enkelte studieforbund. Styret har i 2014 innført normering av tal 

kurstimar i teateropplæringa. Bakgrunnen for dette har vore eit ønskje om at ikkje for store delar av 

tilskotet skal tilfalle enkeltaktører med mange og lange kurs.  

Å sikre kvalitet og utvikling i opplæringsarbeidet er fellesnemnaren for alt arbeid vi i fellesskap gjer. 

Ein stor takk til medlemsorganisasjonane for at de arbeider for dette, kvar einaste dag! 

Eli Ulvestad 

Styreleiar 
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Kapittel 1: Organisasjon 

Medlemsorganisasjoner 
Vi har 34 medlemsorganisasjoner. 15 av disse har fulle rettigheter og plikter i organisasjonen og 19 

organisasjoner har samarbeidsavtale som gir dem rett til å søke kurstilskudd. 

Medlemsorganisasjoner 
 DIS - Norge, Slekt og Data  

 Forbundet KYSTEN   

 Frilynt Norge 

 Hålogaland Amatørteaterselskap 

 Kringkastingsringen 

 Landslaget for lokalhistorie 

 Noregs Mållag 

 Noregs Ungdomslag 

 Norges Husflidslag 

 Norsk Amatørteaterforbund 

 Norsk Kulturarv 

 Norsk Målungdom 

 Norsk Quilteforbund 

 Seniordans Norge 

 Vestlandske Teatersenter 

 

 

 

 

Organisasjoner med samarbeidsavtale 
 Båtlaget Braute 

 Fantasiforbundet 

 Fortidsminneforeningen 

 Internasjonalistene 

 Landsforbundet av Motorhistoriske 
Kjøretøyklubber 

 LUFS - Landslaget for nærmiljøskolen 

 Møre frie vikingar 

 Norges Linforening  

 Norges museumsforbund 

 Norsk Folkedraktforum 

 Norsk Forening for Fartøyvern 

 Norske Kveners Forbund/Ruijan 
Kveeniliitto 

 Norsk Forening for Kulturhistorisk 
Sverdfekting 

 Norsk Selskap For Fotografi 

 Organisasjon for Scenekjempere i Norge 

 Rosegården Teaterhus 

 Trondheim Vikinglag 

 Samenes Folkeforbund 

 Vestnorsk kulturakademi

Styret
STYRET 01.01.2014 – 27.05.2014 
Marit Jacobsen    leder 
(Norges Husflidslag)  
Eli Ulvestad   nestleder 
(Noregs Ungdomslag)  
Knut Bryn    styremedlem 
(DIS - Norge, Slekt og Data)   
Helen Hansen   styremedlem  
(Norsk Amatørteaterforbund)   
Anne K. Langmoen  styremedlem 
(Norges Husflidslag)  
Endre Kleiveland    styremedlem 
(Noregs Ungdomslag)    
Randi A. Grønbakken   styremedlem 
(Seniordans Norge)    
Frode A. Rismyhr     1.varamedlem 
(Frilynt Norge)   
Erika Søfting    2.varamedlem 
(Forbundet KYSTEN)    

STYRET 27.05.2014 – 31.12.2014 
Eli Ulvestad    leder 
(Noregs Ungdomslag)  
Solveig T. Grinder  nestleder 
(Norges Husflidslag)  
Kjell Helge Moe    styremedlem 
(DIS - Norge, Slekt og Data)   
Frode A. Rismyhr   styremedlem  
(Frilynt Norge)    
Anne K. Langmoen  styremedlem 
(Norges Husflidslag)  
Endre Kleiveland    styremedlem 
(Noregs Ungdomslag)    
Randi A. Grønbakken   styremedlem 
(Seniordans Norge)    
Tore Friis-Olsen     1.varamedlem 
(Forbundet KYSTEN)   
Helen Hansen    2.varamedlem 
(Norsk Amatørteaterforbund)   
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Fylkesledd- tiltak og utvikling i 2014 
Lov om voksenopplæring stiller krav til at studieforbund skal ha regional organisering. 

Studieforbundet kultur og tradisjon har fylkesledd og fylkeskontakter i samtlige fylker. 

Det er krevende å drifte og opprettholde aktiviteten i en aktiv fylkesleddstruktur. I syv av fylkene er 

det ikke utbetalt fylkestilskudd til studieforbundene i 2014. Det er derfor i enkelte fylker, lite 

ressurser til å drive regionalt samarbeid mellom de enkelte studieforbund, mellom de enkelte 

medlemsorganisasjoner i Studieforbundet og med fylkeskommunen. Våre fylkesledd har derfor 

definert sine arbeidsoppgaver ulikt avhengig av samarbeidssituasjonen med fylkeskommunen og 

variabel motivasjon for å delta i noe ved siden av kjerneaktiviteten i egen organisasjon. Dette er 

faktorer som bidrar til at arbeidet med fylkesledda er ressurskrevende for Studieforbundet. 

Studieforbundet deltok på 6 samlinger i ulike fylkeslag eller fylkesledd i Studieforbundet i 2014 og 

har i tillegg vært en aktiv støttespiller for fylkeskontaktene på telefon og e-post.  26.-28. september 

var det fylkessamling i Vågå med 24 deltakere fra 13 fylke. 

 

Fylke Styremedlemmer- 
Fylkesledd 

Organisasjon Fylkestilskudd Representerte i 
VOFO-fylke 

 2013 2014  

Finnmark Kari Skadsem Norges Husflidslag 63.675 63.200 Kari Skadsem 

Troms Torgunn Andreassen Norges Husflidslag 73.517 39.027 Johanne Kjelsberg 

Johanne Kjelsberg HATS    

Hedvig Mortensen Norges Husflidslag    

Audhild Myrvoll Seniordans Norge    

Mette Bye Noregs Ungdomslag    

Nordland Inger Larsen Norges Husflidslag 174.787 148.472 Aasa Storlien 

Øyvind Alstad Noregs Ungdomslag    

Siri Wembre HATS    

Irene S. Adolfsen Norges Husflidslag    

Edith Eliassen Seniordans Norge    

Nord-
Trøndelag 

Olav Guldberg Seniordans Norge 56.936  Olav Guldberg 

Irene Liset Høvik Norges Husflidslag    

Tore Strugstad Noregs Ungdomslag    

Magne Rønning Noregs Ungdomslag    

Anne M. Herstad Norges Husflidslag    

Sør-Trøndelag Ragnhild Dahl Norges Husflidslag 0 0 Ragnhild Dahl 

Brynhild Aftret  Norges Husflidslag    

Hildegunn Plassen Noregs Ungdomslag    

Astri Wale Forbundet KYSTEN    

Solfrid Rian Seniordans Norge    

Møre og 
Romsdal 

Karin Ormbostad Noregs Ungdomslag 119.680 123.200 Karin Ormbostad 
(vara) 

Asbjørn Hjertvik Seniordans Norge    

Åge Nortun DIS-Norge    

Aase Grete Uran Norges Husflidslag    

Janne Kvamme Noregs Ungdomslag    

Sogn og 
Fjordane 

Arve Hornes Noregs Ungdomslag 0 0 Arve Hornes 

Synøve E. Vadøy Norges Husflidslag    

Olaug B. Gjengedal Seniordans Norge    

Hordaland Gunn Hauge Norges Husflidslag 38.920 44.037 Gunn Hauge 

Brita Hekland Norges Husflidslag    

Ingunn Vardøy Forbundet KYSTEN    
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Hanne Y. Aarland Noregs Ungdomslag    

Bendte V. Larsen Seniordans Norge    

Rogaland Anne Holt Larsen Norges Husflidslag 99.199 0 Marit Lund 

Marit Lund Norges Husflidslag    

Kjell Tveit Noregs Ungdomslag    

Vest-Agder Kari Mysen Noregs Ungdomslag 0 0 Ingvar Kolnes 

Reidun Knutsen Norges Husflidslag    

Britt L. Johansson Noregs Ungdomslag    

Tor S. Fromreide Noregs Ungdomslag    

Aust-Agder Signe S. Haugaa Norges Husflidslag 32.000 55.000 Else Gyro Rysstad 
(vara) 

Aud Olsbu Norges Husflidslag    

Magne Blågestad Noregs Ungdomslag    

Helge Tveiten Noregs Mållag    

Telemark Knut Olsen Noregs Ungdomslag 46.450 38.625 Knut Olsen 

Ann Mari Jore Norges Husflidslag    

Inger Kvennodd DIS- Norge    

Annie Hansen Seniordans Norge    

Vestfold Inger Brynhildsen Norges Husflidslag 0 0 Knut Olsen 

Buskerud Randi Johannessen Norges Husflidslag 59.260 65.540 Per A. Hammer 

Rita Vistad Norges Husflidslag    

Rønnaug Ust Seniordans Norge    

Herman Storvik Seniordans Norge    

Oppland Ann Therese E. Skari Norges Husflidslag 0 0 Brita Rusten Åmot 

Åsta Gran Seniordans Norge    

Astrid Gjertsen Norges Husflidslag    

Hedmark Magnhild Tallerås Norges Husflidslag 64.724 72.110 Magnhild Tallerås 

Maria Sundal Norges Husflidslag    

Ola Lilleåsen Noregs Ungdomslag    

Kåre Opheim Seniordans Norge    

Oslo Nina Hovda 
Johannesen 

Norges Husflidslag 0 0 Nina Hovda 
Johannesen 

 Ellen Rygh Norges Husflidslag    

 Randi Falla Norges Husflidslag    

 Anne Lise Berggren Noregs Ungdomslag    

Akershus Kari Mette Vollar Norges Husflidslag 51.300 75.000  

Ruth Pevik Norges Husflidslag    

Eva Stang Lund Seniordans Norge    

Gunnar Høiås Seniordans Norge    

Østfold Bjørg Lundeby Norges Husflidslag 36.150 44.524 Bjørg Lundeby 

Hilde Lindemann Norges Husflidslag    

Gunnvor Nordli Seniordans Norge    

Gro Staal Martinsen Norges Husflidslag    

Bjørg Helseth  Seniordans Norge    
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Kapittel 2: Kvalitet
Administrasjon 
Administrasjonen har syv ansatte på 4,5 årsverk; 

Kjærsti Gangsø, daglig leder 

Dag Lindvig 

Tone Heskestad 

Linda Aaboen 

Bjørg Schultz 

Mette Vårdal 

Sina Bråten Lunde 

André Nesset, Astrid Aarstrand, Henrik Gangsø, Ole Kristian Grønlien, Olav Nørstebø og Marte 

Løkken var engasjert på timebasis for å jobbe med registrering av kurssøknader. Liv Skogstad har 

vært på arbeidspraksis i studieforbundet i hele 2014. Dag Lindvig er kjøpt fri for å arbeide i 

Voksenopplæringsforbundet(VOFO) Oppland i 30 % stilling i hele 2014. 

Arbeidsoppgaver 
Utbetaling av kurstilskudd 
Studieforbundet har ansvar for søknader og utbetaling av tilskudd til kurs og opplæring i alle deler av 

medlemsorganisasjonene. Tilskuddssatsene for 2014 var 85 kroner for timer med lærer og 25 kroner 

for timer uten lærer. Studieforbundet gir ulik kursstøtte til timer med og uten lærer fordi kurstimer 

med lærer er mer kostnadskrevende. Kurstimer uten lærer anses å være en viktig læringsarena, men 

har erfaringsmessig lave kostnader. Opplæring og informasjon til kursarrangører om kurs og 

tilskuddsregler er en viktig del av arbeidet på kontoret. 

Kompetansehevingstilskudd 
For å sikre kvalitet i medlemsorganisasjonenes opplæring blir det gitt et kompetansehevingstilskudd 

til medlemsorganisasjoner med mer enn en prosent av det totale antallet kurstimer. 

Medlemsorganisasjoner med mindre enn en prosent av det totale antallet kurstimer har svært lav 

kursaktivitet, og blir derfor ikke med i fordelingen. Kompetansehevingstilskuddet benyttes til faglig 

og organisatorisk utvikling med fokus på kurs og opplæring i egen organisasjon. Noen 

medlemsorganisasjoner styrker egen fagstab, andre bruker tilskuddet til å arrangere kursrekker mv.  

Kompetansehevingstilskudd fordelt på organisasjon 2014 2013 2012 

Norges Husflidslag 500 832 500.250 500.000 

Noregs Ungdomslag 165 760 161.000 180.000 

HATS 35 520 40.250 40.000 

Forbundet KYSTEN 26 048 28.750 25.000 

Norsk Amatørteaterforbund 111 296 86.250 75.000 

Vestlandske teatersenter 14 208 11.500 20.000 

Norsk Kulturarv 13 024 11.500 10.000 

Seniordans Norge 176 416 161.000 150.000 

Frilynt Norge 140 896 149.500 Ikke medlem 

Sum 1.184.000 1.150.000 1.000.000 
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KursAdmin 
VOFO har utviklet et nytt kurs- og administrasjonsprogram på vegene av alle studieforbundene 

(KursAdmin). I løpet av 2014 ble programmet delt i en del for AOF og Folkeuniversitetet og en del 

som videreutvikles for de andre studieforbundene. Studieforbundet kultur og tradisjon er 

representert med Hallvard Julseth i styringsgruppen og Bjørg Schultz i arbeidsutvalget for 

videreutvikling av KursAdmin. Arbeidet med å gjøre KursAdmin til et funksjonelt verktøy for å 

administrere kurs har vært problematisk. 

Målet til Studieforbundet har vært at de som arrangerer mer enn 10 kurs i året skal bli brukere i 

KursAdmin og administrere sine egne kurs.  Ved årsskiftet hadde i underkant av 50 personer tilgang 

til KursAdmin. Ikke alle disse bruker systemet. Det ble arrangert syv kurs i KursAdmin i 2014, og 

programmet ble presentert på medarbeidersamlinger og samling for fylkesledd. Kontoret har 

brukerstøttefunksjon på telefon og epost.  

Våren 2014 fikk Studieforbundet på plass en enklere løsning for å søke på nett uten tilgang til å 

administrere egne kurs. Løsningen var svært forsinket i forhold til løftet som leverandøren hadde gitt. 

Løsningen tilsvarer den Studieforbundet hadde tidligere, og inneholder også kursstatistikk på nett.  

De som ikke ønsker å bli brukere i KursAdmin, søker gjennom denne nettløsningen.  Noen søker også 

på papirskjema.  

Felles avtaler  
Gjennom VOFO har Studieforbundet avtale med Kopinor som sikrer kursarrangørene rett til å kopiere 

beskyttet materiale til bruk på kurs. En forsikringsavtale sikrer kurslærerne økonomisk om det 

oppstår skade. 

Studieplaner 

Studieforbundet har i løpet av året fortsatt arbeidet med å lage generelle studieplaner. Planene er 

bygd opp etter en matrise der hvert emne har studieplaner med forskjellig timetall. Læringsmål og 

innhold endres naturlig nok etter timetall på planene. Arbeidet med studieplaner fortsetter. 

Lag /kurs tatt ut i internkontroll 2014  
Studieforbundet har plikt til å kontrollere at tilskuddet blir brukt slik formålet blir utrykt i ”Lov om 

voksenopplæring”. Kunnskapsdepartementet sin revisjonsinstruks stiller krav til hvordan kontrollen 

skal foregå. Det blir jevnlig gjennomført stikkprøvekontroller.  

I 2014 ble 16 lag tatt ut i kontroll: 

Frilynt Norge 

 Manglerudrevyen 2014, 3 kurs 

 Nesodden russerevy, 3 kurs 

 Rudrevyen, 3 kurs 

 Sandefjord russerevy 2014, 3 kurs 

 Ørsta Volda Filmskule, 3 kurs 

 Øvre Slettheia fritidsklubb, 2 kurs 

 Aarhønenes Kulturelle Teater, 3 kurs 

Norsk Amatørteaterforbund 

 Bifrost Hølen Regnbuteater , 1 kurs 
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 Gran og Lunner ungdomsteater, 1 kurs 

 Trollskogen barne-/ ungdomsteater, 2 kurs 

Norsk Forening for fartøyvern 

 MS Nybakks venner, 3 kurs 

 Øygardsbåtane M/S Vestgar, 2 kurs 

Vestlandske Teatersenter, 3 kurs 

Hologaland amatørteaterforbund 

 Teater Klubb 81, 3 kurs 

Lag som er tatt ut i internkontroll skal sende inn kopi av bilag og svare på spørsmål om utlysing og 

kursbevis. I tillegg blir en eller flere av kursdeltakerne oppringt for å bekrefte at kurset har vært 

gjennomført. Lag som ikke sender svar på internkontroll, får ikke kursstøtte før fullstendig 

dokumentasjon er mottatt. Noen lag leverer ikke dokumentasjonen innafor fristen, dette gjelder ofte 

lag der det er hyppig skifte av tillitsvalgte. Studieforbundet har rutiner for å håndtere avvik.   

 
1 million på rett kurs 
VOFO sin kampanje «1 million på rett kurs» har som mål å øke det totale antall deltakere på kurs i 

studieforbundene fra omlag 500.000 til 1 million. Kampanjen startet høsten 2012 og skal avsluttes i 

2017. Studieforbundet kultur og tradisjon har sluttet seg til kampanjen. For å ta ”vår” del av veksten 

må vi doble deltakertallet. Første året 2011-2012 hadde vi vekst, i 2013 gikk vi litt tilbake og i 2014 

har vi omtrent like mange deltakere som i 2013. Likevel mener styret i Studieforbundet at kampanjen 

og målet er riktig: For å sikre legitimitet trenger vi å vise til flere deltakere og at vi når mange 

forskjellige typer mennesker på mange steder.  

Studieforbundet satte opp en pris for det laget som hadde størst økning i deltakertall og det fylket 

som hadde gjort mest for å øke deltakertallet i 2013. Prisen ble delt ut på årsmøtet i 2014 og gikk til 

DIS Norge og Sogn og Fjordane. Slik er utviklingen til nå, noen lag har allerede nådd målet og er langt 

over forventet antall deltakere: 
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Organisasjon 2012 2013 2014 Mål 
Igjen til 
målet 

Norges Husflidslag  14.253 14.352 14.411 28.487 14.076 

Seniordans Norge  11.730 11.608 10.567 22.301 11.734 

Noregs Ungdomslag  5.870 5.437 5.162 11.994 6.832 

Frilynt Norge  3.480 3.046 3.787 5.429 1.642 

Norsk Amatørteaterforbund  1.807 1.816 1.489 2.918 1.429 

HATS   1.001 1.111 1.195 1.865 670 

Forbundet KYSTEN 659 711 700 1.953 1.253 

Norsk Kulturarv 146 174 299 552 253 

Vestlandske Teatersenter 255 287 181 695 514 

Studieforbundet kultur og tradisjon 319 280 261 647 386 

Vestnorsk kulturakademi 45 31 43 120 77 

Fantasiforbundet 144 92 46 354 308 

Norsk Quilteforbund 349 464 336 734 398 

Båtlaget Braute 59 39 74 158 84 

Norsk Selskap for Fotografi 107 62 37 237 200 

Norsk Forening for Kulturhistorisk  
Sverdfekting 14 40 6 33 27 

Landslaget for lokalhistorie 108 73 62 267 205 

Noregs Mållag 5 9 14 19 5 

DIS-Norge, Slekt og Data 131 374 566 151 (+415) 

Norske Kveners Forbund/ Ruijan Kveeniliitto 16 21 9 54 45 

Norges museumsforbund 0 3 0 18 18 

Organisasjon for Scenekjempere i Norge 0 7 9 0 (+9) 

Internasjonalistene 0 22 0 0 0 

Norsk Målungdom 0 0 0 105 105 

Sum 40.498 40.059 39.254 79.091 39.837 

 

 
VOFO reisestipend 
VOFO har en reisestipendordning for studiereiser til utlandet. Formålet med ordningen er å bidra til 

kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres 

medlemsorganisasjoner. Studieforbundet lager prioritert liste blant våre søkere. I 2014 fikk disse 

VOFO reisestipend i Studieforbundet kultur og tradisjon. 

- Bente Hammer  Seniordans Norge 

- Ann Liv Tønnessen  Norges Husflidslag 

- Frode Føland   Norsk Amatørteaterforbund 

- Kristi Nilsen   Norges Husflidslag 

- Sigbjørn Elvebakken  DIS-Norge 

Bærekraft i bunadsnæringa 
Norges Husflidslag, Noregs Ungdomslag, Heimen Husflid, Norsk institutt for bunad og folkedrakt og 

Studieforbundet samarbeider om prosjektet "Bærekraft i bunadsnæringa" skal kartlegge og 

fremskaffe ny kunnskap om tilstand og utfordringer i bunadsnæringen. Høsten 2014 ble det inngått 

et samarbeid med Næringshagen i Nord-Gudbrandsdalen og gjennom dette samarbeidet fikk 

prosjektet 725.000 kroner fra Norsk kulturråd til et forprosjekt. Arbeidet startet opp med en 
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spørreundersøkelse, rapport med fremlegg til tiltak skal legges frem på Fagdagene i bunad og 

folkedrakt på Fagernes i september 2015. Studieforbundet ved Mette Vårdal er prosjektleder for 

prosjektet.  

Forskningsprosjekt – ”Økonomi i studieforbund” 
I 2014 gjennomførte analyseselskapet Oxford Research og revisjonsselskaper BDO en undersøkelse 

av økonomien i studieforbundene som en oppfølging til forskningsprosjektet "En ordning, et 

mangfold av løsninger". Formålet med undersøkelsen var å besvare hvordan tilskuddet til 

studieforbund benyttes, og blant annet hvor viktig tilskuddet er for kursaktiviteten i organisasjonene. 

Studieforbundet og våre medlemsorganisasjoner har vært med som informanter og i fremskaffingen 

av datagrunnlaget. Rapporten ”Økonomi i studieforbund” er ferdig presentert og ligger både på 

vofo.no og vox.no. Rapporten kan oppsummeres i fem punkt:  

 I rapporten heter det at «Halvparten av kursarrangørene, altså 22 av de 44 som har besvart 
spørsmålet, ville enten ikke ha gjennomført kurs-/opplæringsaktiviteten sin i det hele tatt 
eller kun med store justeringer dersom voksenopplæringstilskuddet bortfaller.» 

 Cirka 71 % av tilskuddet overføres som pengestøtte fra studieforbundene til 
kursarrangørene. Resterende 29 % benyttes av studieforbundene selv, og dekker blant annet 
administrasjon og tilskudd til kurs studieforbundet arrangerer selv. 

 Tilskuddet bidrar til å redusere kursavgiften. 

 Tilskuddet er ikke avgjørende for medlemsorganisasjonenes drift. 

 Tilskuddet utgjør om lag en femtedel av kursenes totale inntekter, når man ikke regner 
frivillig arbeid som en innsatsfaktor. 

 

Kapittel 3: Læring

Nettverk 
Rådet for folkemusikk og folkedans (RFF) 
Rådet for folkemusikk og folkedans holder et årlig representantskapsmøte med deltakere fra et 

samlet folkemusikk- og folkedansmiljø. På årets møte deltok styreleder Eli Ulvestad for 

Studieforbundet. Endre Kleiveland (Noregs Ungdomslag) er rådsmedlem. Marit Jacobsen (Norges 

Husflidslag) sitter i styret for Stiftinga RFF-sentret. 

Nettverket «løfte handverket» 
Norsk håndverksinstitutt, har ansvar for nettverket ”Løfte handverket” som organiserer årlige 

møtesteder og seminar. Linda Aaboen og Kjærsti Gangsø har deltatt i nettverket på vegne av 

Studieforbundet.
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Statistikk 
Det er i 2014 en liten nedgang i kurstimer for Studieforbundet totalt sett.  Både Noregs Ungdomslag, 

Norsk Amatørteaterforbund og Hålogaland amatørteaterselskap er blant organisasjonene som  har 

nedgang i kurstimer. Frilynt Norge er den organisasjonen som har størst økning i 2014. Det er en 

gledelig oppgang i antall arrangører også i 2014, mens vi ikke har økning i antall kommuner. 

Tabellene under viser utviklingen av kurstimer på ulike områder.  

Kurstimer delt på organisasjon 2014 2013 2012 

Norges Husflidslag 59.992 59.508 59.456 

Seniordans Norge 23.787 23.862 21.249 

Noregs Ungdomslag 17.012 19.375 19.624 

Frilynt Norge 22.440 17.806 Ikke medlem 

Norsk Amatørteaterforbund 10.688 15.318 14.715 

Hålogaland amatørteaterselskap HATS  3.981 4.982 4.277 

Forbundet KYSTEN 3.240 3.681 2.546 

Vestlandske teatersenter 1.264 1.915 1.756 

Norsk Kulturarv 1.531 1.192 1.279 

Norsk Quilteforbund 666 838 515 

Studieforbundet kultur og tradisjon 1.292 695 802 

Vestnorsk kulturakademi 232 513 865 

Fantasiforbundet 309 490 408 

DIS-Norge, Slekt og Data 681 367 114 

Båtlaget Braute 571 352 327 

Landslaget for lokalhistorie 304 262 560 

Norsk Forening for Kulturhistorisk Sverdfekting 76 199 153 

Noregs Mållag 110 102 48 

Norsk Selskap for Fotografi 60 93 185 

Internasjonalistene 0 80 0 

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto 21 71 40 

Organisasjon for Scenekjempere i Norge 64 20 0 

Norges museumsforbund 0 12 0 

Norsk Målungdom 0 0 0 

Norsk forening for fartøyvern 1024 0 0 

Møre frie Vikingar 25 Ikke medlem Ikke medlem 

Fortidsminneforeningen 76 0 0 

Norsk Folkedrakforum 113 Ikke medlem Ikke medlem 

Trondheim Vikinglag 76 Ikke medlem Ikke medlem 

Sum  149.635 151.733 128.919 
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Kurstimer fordelt på fylker 
Akershus
Hordaland
Oppland
Oslo
Vestfold
Sør-Trøndelag
Nordland
Hedmark
Møre og Romsdal
Troms
Rogaland
Buskerud
Østfold
Nord-Trøndelag
Telemark
Sogn og Fjordane
Aust-Agder
Vest-Agder

Fylke Kurs Deltakere Timer Opplærings-
tilskudd 

Østfold  183 1.400 5.117 306.787 

Akershus  830 5.099 25.883 1.628.642 

Oslo 225 2.029 10.284 782.949 

Hedmark  338 2.334 8.218 581.584 

Oppland  335 2.726 10.732 821.689 

Buskerud  171 1.591 5.314 372.362 

Vestfold  301 2.562 9.691 737.674 

Telemark  162 1.401 5.055 365.533 

Aust-Agder  122 1.052 3.601 276.985 

Vest-Agder  120 1.248 3.341 232.992 

Rogaland 283 2.038 6.947 442.371 

Hordaland  384 3.138 12.629 990.970 

Sogn og Fjordane  133 1.650 3.650 290.851 

Møre og Romsdal  297 2.568 7.970 604.198 

Sør-Trøndelag  264 2.447 8.759 724.034 

Nord-Trøndelag  172 1.426 5.096 401.104 

Nordland  271 2.144 8.294 536.703 

Troms  286 2.093 7.764 595.155 

Finnmark  56 497 1.290 100.245 

SUM 4.941 39.443 149.635 10.792.822 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2014  2013  2012 

Antall kommuner 330 330 316 

Antall arrangører 927 924 825 

Antall kurs 4.941 4.919 4.339 

Antall deltakere 39.443 40.059 37.015 

Antall kurstimer 149.635 151.733 128.919 
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Kurs, deltakere og timer delt på emne 

Emne Kurs Deltakere Timer 

Tekstil 1.591 9.183 41.954 

Dans 1.175 14.767 34.633 

Teater 803 6.317 39.691 

Tre 277 1.599 7.821 

Tegning/maling 70 400 1.670 

Tradisjonsmat 122 778 1.701 

Metall 118 617 2.835 

Organisasjon  84 902 1.475 

Annet 701 4.880 17.855 

Sum 4.941 39.443 149.635 

 

 

Tilretteleggingstilskudd  
Tilretteleggingstilskudd blir tildelt kursarrangører som har kurs der en eller flere deltakerne trenger 

ekstra tilrettelegging for å kunne være med. Dette tilskuddet krever særskilt dokumentasjon.  

 

2014 Tilretteleggings-
tilskudd 

Kurs Deltakere Timer 

Delt etter organisasjon 
    Studieforbundet kultur og tradisjon 122.285 20 88 742 

Norges Husflidslag 114.562 21 145 425 

Noregs Ungdomslag 60.574 8 88 197 

Norsk Amatørteaterforbund 15.000 3 52 186 

Delt etter fylke     

Østfold 20.983 4 30 65 

Akershus 54.680 11 31 592 

Oslo 45.400 5 41 140 

Oppland 25.359 5 48 154 

Vest-Agder 15.000 2 18 33 

Rogaland 45.574 6 59 117 

Hordaland 15.000 2 23 71 

Sogn og Fjordane 7.500 1 8 15 

Møre og Romsdal 15.918 4 38 53 

Sør-Trøndelag 22.500 4 34 178 

Nord-Trøndelag 10.860 3 12 47 

Nordland 7.302 2 15 42 

Troms 26.345 3 16 43 

Sum 312.421 52 373 1550 
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Bunadopplæringa 
Bunadopplæringa er en kursrekke på seks moduler som følger læreplanen i bunadtilvirkerfaget 

VG3/opplæring i bedrift. Dette er et samarbeid mellom Norges Husflidslag (NH), Noregs Ungdomslag 

(NU) og Studieforbundet kultur og tradisjon. Kursrekka kan inngå som del av grunnlaget for å gå opp 

som praksiskandidat og ta svennebrev.  I tillegg til modulene som går over tre år, er det en 

tilleggsmodul i gradering.  Modulene ble arrangert på Raulandsakademiet, på Rauland i Telemark og 

på Holmen Gård i Gjerstad i Aust Agder. Kurslærere har vært Barbro Tronhus Storlien, Hanne Beate 

Thomsen, Inger Petersen, Kathrine Bringsdal, Mona Løkting, Torill A. Fossnes og fagpersoner fra 

Institutt for bunad og folkedrakt.  Det ble gjennomført 5 kurs i 2014;  

 Modul 5: Søm i mannsbunad og innføring i tilpassing med 16 deltakere 

 Modul 2: Drakthistorie og bindingslære med 14 deltakere 

 Modul 1: Introduksjon til bunadstilvirkerfaget med 18 deltakere 

 Modul 6: Søm i kvinnebunad og innføring i tilpassing med 14 deltakere 

 Modul 3: Søm og brodering med 17 deltakere 

Vevopplæringa 
Vevopplæringa er en kursrekke på 7 moduler som følger læreplan i handveverfaget VG3/opplæring i 

bedrift. Dette er et samarbeid mellom Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon. 

Kursrekken går over tre år og kan inngå som en del av grunnlaget for å gå opp som praksiskandidat 

og ta svennebrev. Kurslærere  har vært Grete-Lise Ludvigsen og Solveig Orstad Teigen. Modulene ble 

arrangert på Raulandsakademiet, på Rauland i Telemark og på Holmen Gård i Gjerstad i Aust Agder. 

Det ble gjennomførte 4 kurs i 2014;  

 Modul 5 Tradisjonsvev med 8 deltakere 

 Modul 6 Spinning med 5 deltakere 

 Modul 1 Muligheter i veven, innføring og utforsking med 7 deltakere 

 Modul 7 Bindetrådsteknikker med 7 deltakere 

Kurs i fengsel 
Studieforbundet arrangerte også i 2014 kurs i fengsel med tilskudd fra Justisdepartementet. Arbeidet 

bygger på samarbeid med lokale kursarrangører og ildsjeler, og blir arrangert under forutsetning av 

tilskudd fra Justisdepartementet. Målgruppa for tilbudet er alle domfelte.  Prosjektleder hos 

Studieforbundet er Linda Aaboen. 

I 2014 har vi gjennomført 24 kurs og etablert kursaktivitet ved to nye fengsel.  

Kurs i 2014 

 Ila Fengsel, Akershus: 10 kurs 

 Ravneberget Kvinnefengsel, Østfold: 4 kurs 

 Ullersmo Fengsel, Akershus: 1 kurs 

 Verdal Fengsel, Nord- Trøndelag: 3 kurs 

 Bredtveit fengsel, Oslo: 3 kurs 

 Tromsø fengsel, Troms: 3 kurs      
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Handverksskolen AS 
Studieforbundet kultur og tradisjon og med Norsk Kulturarv eier sammen Handverksskolen AS på 

Dovre i Oppland fylke. Studieforbundet eier 33,3 % av aksjene. Handverksskolen AS er en 

videregående skole godkjent etter privatskoleloven og er godkjent for å tilby Vg2 Design og 

trearbeid/Vg2 Smed med vekt på treskjæring og smiing. Det er to klasser med tilsammen ca. 20 

årselever.  

Skolen har søkt om utvidelse til Vg2 design og tekstil, men dagens privatskolelov stopper søknaden 

og skolen har fått avslag. Ny privatskolelov er ute på høring, vi håper endringer i denne vil gjøre det 

enklere for vår skole å utvide tilbudet. 

Studieforbundets sine representanter i formelle organ: Kjærsti Gangsø (styreleder), Solveig Torgersen 

Grinder (styremedlem) og Bjørg Schultz (leder i valgkomiteen). 

Gjenstander og kontekst  
Kurset er et samarbeid mellom Studieforbundet og Norges Husflidslag og er et kurs på høyere nivå, 

som vi tilbyr innenfor NTNU-videre sin portefølje og i samarbeid med Rff-senteret/dansevitenskap. 

Etter et år med pause og evaluering, ble kurset utlyst på nytt sommeren 2013, og starta med åtte 

studenter i Trondheim i november. Eksamen var i mai 2014. Kurset skal gi økt innsikt i hvordan 

nåtidens produkt har sin forankring i fortidas former. Det skal gi kunnskap om å vurdere produktet ut 

fra utforming, bruk, endringer i estetikkoppfatning, sosiale og kulturelle skiller. Prosjektleder er 

Mette Vårdal. 

Drakt og samfunn 
Høsten 2014 ble universitetsfaget Drakt og samfunn startet opp igjen. Drakt og samfunn er et 

samarbeid mellom Studieforbundet kultur og tradisjon, Norsk institutt for bunad og folkedrakt og 

NTNU. Studiet ble nylig revidert, og gir gjennom seks selvstendige ukesamlinger fordelt over to år en 

bred teoretisk kompetanse innen det folkedrakt- og bunadsfaglige feltet. Første samling ble 

gjennomført i oktober 2015. Hver samling gir 7,5 studiepoeng og avsluttes med en eksamen. Norsk 

institutt for bunad og folkedrakt har driftsansvaret, og Mette Vårdal er studieforbundet sin 

representant i styringsgruppe for studiet. 

Norsk folkelig dans 
Kurset er et samarbeid mellom Studieforbundet, Noregs Ungdomslag og Rff-senteret/ 

dansevitenskap. Det er et kurs på høyere nivå innenfor NTNU-videre sin portefølje. Kurset går over to 

semester og med 15 studiepoeng. Kurset startet opp på høsten med 15 deltakere, og samlingene var 

i Oslo, eksamen er i mars 2015. Kurset tar opp ulike sider ved folkelig dans, og er et praktisk kurs der 

deltakerne får trening i danseteknikk og fordyper seg i egen dans. Prosjektleder er Mette Vårdal og 

hovedlærer er Vegar Vårdal.  

Innføring i norsk folkedans 
Innføring i norsk folkedans er et kurs for lærere og andre som skal bruke enkel folkedansmetodikk i 

undervisning. Mette Vårdal er studieforbundet sin representant i styringsgruppe for studiet. Kurset 

ble utlyst i 2014 med Oslo som undervisnings sted, men på grunn av for så deltakere ble det ikke 

gjennomført.  
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Medarbeideropplæring 
Studieforbundet ser det som en veldig viktig oppgave å være med der medlemsorganisasjonene 

møtes. Etter invitasjon, og på eget initiativ deltar Studieforbundet så langt det lar seg praktisk gjøre. I 

2014 var Studieforbundet tilstede med medarbeideropplæring på 23 samlinger med 906 deltakere. 

Tekstilfagskole 
Studieforbundet har i noen år jobbet for å etablere et nasjonalt fagskoletilbud innenfor tekstilfaget. 

Solveig Torgersen Grinder og Kjærsti Gangsø har ansvar for arbeidet. Arbeidet går svært sakte fordi 

det er vanskelig å få finansiert søkeprosessen, utvikling og drift de første driftsårene. I 2014 har det 

vært noen få møter med aktuelle samarbeidspartnere. Fagskolen i Norge er under evaluering, både 

lov og finansiering. Videre arbeid vil være avhengig av statens vilje til å finansiere utvikling og 

oppstartsfase. Utredningen om Fagskole har høringsfrist 25. mars 2015, Studieforbundet vil levere et 

høringssvar. 

TREseminaret – 2014  
TREseminaret er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for bygdekultur, Handverksskolen, Dovre 

handverkssenter, Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon. TREseminaret 

arrangeres årlig i uke 17 ved Hjerleid skole og handverkssenter på Dovre. Seminaret er et fagseminar 

med trehåndverk og husflidsteknikker i tre. Studieforbundet ved Dag Lindvig var prosjektleder for 

TREseminaret 2014. TREseminaret fikk i 2014 tildelt et treårig tilskudd fra Oppland fylkeskommune 

på 600.000 kroner. Det ble i 2014 utbetalt 200.000 kroner.  

Fagdagene i bunad og folkedrakt 
Fagdagene i bunad og folkedrakt arrangeres av Studieforbundet kultur og tradisjon, Norsk 

folkedraktforum, Norsk institutt for bunad og folkedrakt og Norges Husflidslag. Fagdagene har til 

hensikt å fremme og videreføre det tekstile tradisjonshåndverket. I 2014 ble Fagdagene arrangert fra 

28.-29. august med "Bearbeiding og dekor av skinn" som hovedtema. Kjærsti Gangsø, Linda Aaboen 

og Sina Bråten Lunde deltok fra Studieforbundet.  

Kurslærer 
Faglig oppdatering og utvikling av kurslærere er medlemsorganisasjonene sitt ansvar. 

Studieforbundet deltar i opplæring av kurslærere når organisasjonene ber om det.  I 2014 deltok 

Studieforbundet på 3 kurs som fylkeslag eller lokallag i Norges Husflidslag arrangerte.
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Kapittel 4: Formidling/politikk 

Medlemskap  
Voksenopplæringsforbundet, VOFO 
Studieforbundet er medlem i VOFO og deltar aktivt i nettverket av studieforbund i Norge.  Hallvard 

Julseth (Noregs Ungdomslag) satt i styringsgruppa for KursAdmin. Kjærsti Gangsø har vært 

styremedlem og er valgt for perioden 2013-2015.  

Bjørg Schultz (kontoret) er medlem i arbeidsutvalet for KursAdmin.   

Eli Ulvestad sitter i VOFOs regelverksutvalget som representant fra Studieforbundet kultur og 

tradisjon. Regelverksutvalg skal holde seg informert, vurdere dagens regelverk og tilskuddsordning og 

utrede og forberede samordnede forslag til eventuelle endringer av lov- og regelverk for 

studieforbundene. 

Frivillighet Norge 
Studieforbundet er medlem i Frivillighet Norge. Kjærsti Gangsø møtte på årsmøtet. 

Förbundet Nordisk Vuxenupplysning 
Förbundet Nordisk Vuxenupplysning er et samarbeid mellom studieforbund fra fire nordiske land. 

Studieforbundet kultur og tradisjon ble medlem av Förbundet Nordisk Vuxenupplysning i 2014. Eli 

Ulvestad, Solveig T. Grinder, Anne K. Langmoen, Kjell Helge Moe og Kjærsti Gangsø deltok på samling 

og årsmøte 18.-20. september 2014. Ivar Odnes fra Senterpartiets studieforbund er styremedlem og 

Kjærsti Gangsø er varamedlem. 

Arendalsuka 
Arendalsuka er en årlig møtearena mellom næring og politikere. Studieforbundet deltok på VOFO sin 

stand under Arendalsuka 2014 fra 11.-16. august. Over 50 personer deltok på de små mikrokursene 

som ble gitt. Bjørg Schultz hadde mikrokurs i hosebånd, hakking og pjoning. Endre Kleiveland, Tone 

Ingvaldsen og Kristoffer Kleiveland hadde dansekurs. 

Statsbudsjett 2015 
Statsbudsjettet 2015 ble lagt fram med et kutt til VOFO og studieforbundene tilsvarende 40 millioner 

kroner.  Budsjettforslaget skapte stort engasjement blant enkeltpersoner, lokallag, 

medlemsorganisasjoner, studieforbund og i VOFO. Det ble skrevet 267 artikler i lokal, regional og 

nasjonal presse fra 8. oktober til 26. november. Enkeltpersoner, lokallag og medlemsorganisasjonene 

i Studieforbundet kultur og tradisjon var spesielt aktive. Gjennom leserinnlegg, mediesaker og 

politisk påvirkning arbeidet Studieforbundet tett med medlemsorganisasjonene og VOFO for å sikre 

tilskuddet. Kuttet ble reversert og tilskuddet sikret for studieforbundene og VOFO. Studieforbundet 

sendte en julehilsen med en sjokolade som takk til alle i eget studieforbund som hadde deltatt i 

aksjonen. 
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Overordnede mål, rapportering til VOX 
Studieforbundene skal årlig sende følgende rapporteringsskjema til VOX- nasjonalt fagorgan for 

kompetansepolitikk: 

 

 
Overordnede mål, rapportering til VOX 
Studieforbundene skal årlig rapportere hva som er gjort for å oppfylle de 6 overordnede målene i lov om 

Voksenopplæring; 

 

Studieforbundene skal drive sin opplæringsaktivitet på grunnlag av følgende overordnede mål: 

a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere 

og utvikle aktive medborgere. 

b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. 

c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. 

d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og 

arbeidsliv i stadig endring. 

e) Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet. 

f) Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne. 

1. Studieforbundets virksomhet og de overordnede målene 

 Studieforbundets formål og profil 

 Studieforbundets formål om å arbeide for at alle i Norge skal få anledning til å bli kjent med og lære 

kulturuttrykk og folkelige tradisjoner peker både på fagområder vi skal jobbe med, og ønsket om å nå 

alle.  

 Studieforbundets/medlemsorganisasjonenes målgrupper 

 Studieforbundet og medlemsorganisasjonene ønsker å nå alle som har interesse av å lære seg 

kulturuttrykk og folkelige tradisjoner 

 Tema i studieforbundets/medlemsorganisasjonenes opplæringsvirksomhet 

Som navnet på studieforbundet tilsier, er nær alle kurs innenfor estetiske fag. De store fagområdene er 

tekstil, teater og dans. Utenfor estetiske fag er organisasjon- og ledelse og mat (tradisjonsmat) tema det 

holdes noen kurs i.  

 Valg av arbeidsformer i opplæringsvirksomheten 

 Omtrent alle kurs arrangert av et lokallag, er praktiske, det vil si knyttet til å lære, øve og mestre for et 

resultat. Resultatet er en gjenstand eller en forestilling. Mer fagteoretiske kurs arrangeres av fylkesledd 

eller sentralledd og er faglig påfyll til ildsjelene/tillitsvalgte og kurslærere. 

 Et eget strategidokument for studieforbundet 

 Ja. Studieforbundets årsmøte vedtar 3-årig strategi- og virksomhetsplan. Nåværende plan gjelder 

perioden 2015-2017 

2. Måloppnåelse og endringer i 2014 

 Beskriv konkrete satsinger/mål igangsatt i 2014 som er knyttet til målene 

 tiltak for å nå nye målgrupper 

Studieforbundet arrangerer kurs i 6 fengsel med stadig flere kurs og flere deltakere. Tiltaket er å utvide 

samarbeidet til stadig nye fengsel.  

Vi øker også frekvensen på de landsdekkende kursene Bunadopplæringa og Vevopplæringa og erfarer 

at stadig flere deltakere er rekruttert utenfor medlemsorganisasjonene. Tiltaket er å arbeide for å 

markedsføre kursrekkene til nye grupper.  

Vi har også jobbet sammen med Seniordans Norge om å utvide tilbudet seniordans, starte kurs og 

opplæring i nye kommuner. 

 tiltak for å utvikle nye kurstilbud/temaer 

Samarbeid med Norsk Kulturarv/Senter for bygdekultur om å utvikle nye kursplaner for etter- og 

videreutdanning av bygningsvernet. Målet er å tilby kurs i de periodene bedriftene har lite  
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tilgang på arbeid for eksempel i vinterhalvåret.  

Har startet et arbeid sammen med Forbundet KYSTEN for å utvikle og tilby landsdekkende  

kurs innen trebåtbyggerfaget.  

Samarbeider med Noregs Ungdomslag for å videreutvikle instruktøropplæringa i folkedans. 

Samarbeid med Norges Husflidslag om å utvikle studieplanene 3XF, form, farge og funksjon som er et 

satsningsområde i Norges Husflidslag 

 tiltak for å utvikle nye arbeidsformer 

Ingen spesielle tiltak. 

 tiltak for å prioritere tilskudd 

Gjennomgang og normering av alle studieplanene knyttet til teaterfag. Debatt på alle tenkelige 

møteplasser om tilskuddets innretning, herunder behovet for å prioritere. 

  tiltak for å gjøre målene kjent i organisasjonen 

De overordnede målene er med i alle presentasjoner når Studieforbundet deltar ute i organisasjonene. I 

2014 rapporterer vi deltakelse på 23 samlinger og formål og overordnede mål er med på de aller fleste. 

Målene står i presentasjonsbrosjyre og på nettsida og blir med i Årsmeldinga fordi vi legger denne 

rapporten i sin helhet inn. 

 Hvilke resultater i 2014 er viktige i forhold til å oppfylle de overordnede målene? 

De fleste som arrangerer kurs gjennomført i en frivillig organisasjon vil oppfylle målene. Å 

kommunisere med dem bidrar til ytterligere refleksjon hos kursarrangører og kurslærere. Vår viktigste 

innsats er at Studieforbundet bruker ressurser på å være tilstede der kursarrangører og kurslærere møtes 

og kommuniserer målene. 

3. Virksomhet som ikke rapporteres til SSB (post 70), men som likevel er relevant i forhold til de overordnede 

målene 

 Beskriv tiltak og finansieringskilde 

 Studieforbundet er medeier i Handverksskolen som godkjent etter privatskoleloven og tilbyr årskurs 

VG2 smed og VG2 treskjæring. Skolen er finansiert at egenbetaling og statstilskudd 

 Studieforbundet har brukt mye ressurser for å få etablert et nasjonalt fagskoletilbud i tekstilfaget. Enten 

i samarbeid med en eksisterende fagskole eller få ny godkjenning. Vi har ikke lykkes, men heller ikke 

gitt opp. 

  

 I hvilken grad vurderes denne type aktivitet å ha sammenheng med aktivitet som rapporteres til 

SSB? 

 Ingen finansiell og organisatorisk sammenheng, men viktig for å rekruttere fagfolk og på den måten 

bidra til flere og bedre kurs  i organisasjonene. 
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Kapittel 5: Regnskap 
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Deltakere og kurstimer fra 2004 til 2014. 
 

 

 

 

Deltakere og kurstimer fra 2010 til 2014 
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Studieforbundet  

kultur og tradisjon 

 

 

34 medlemsorganiasjoner 

4 941 kurs 

149 635 kurstimer 

39 443 deltakere 

330 kommuner 

927 arrangører 

 

 

 

 

 

 


