Det skal vere mogleg for alle som bur i Norge
å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelege
tradisjonar i skapande og trygge fellesskap.
Studieforbundet kultur og tradisjon skal legge til rette
for fleire og betre kurs. Medlemsorganisasjonane
og Studieforbundet tilbyr saman kurs og opplæring
i heile landet, dei aller fleste arrangert av lokallag.
Studieforbundet bistår i kursarrangøropplæring og
organisasjonsutvikling.
Som medeigar i Hjerleid handverksskole og gjennom eigne
kurs, sørger Studieforbundet og medlemsorganisasjonane
for opplæring i enkelte vidaregåande fag som ikkje er å
finne i det offentlege skulesystemet.
Studieforbundet kultur og tradisjon fordeler statstilskot på
vegne av medlemsorganisasjonane og har ansvar for be
handling av søknadar, rapportar og utbetaling av kursstøtte.

Studieforbundet kultur og tradisjon er ett av
landets 14 studieforbund. Med kursaktivitet
i alle fylker har våre vel 40 medlemsorganisa
sjoner de siste årene gjennomført om lag
5 000 kurs årlig med over 40 000 deltakere.
Oppdatert statistikk finner du på vår nettside.
Overordnede mål

Studieforbundet kultur og tradisjon er et godkjent studieforbund som får støtte
til drift og opplæring fra Kulturdepartementet. Studieforbundene er underlagt
Lov om voksenopplæring og skal drive sin opplæringsaktivitet på grunnlag av
følgende overordnede mål jmf.§4:
Studieforbundene skal drive sin kursaktivitet på grunnlag av minst ett
av følgende overordnede mål:
a.2å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for
2bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
b.2å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.
c.2å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.
d.2å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle
2og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
e.2å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
f.2å være en selvstendig arena for læring og et supplement
2til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Medlemsorganisasjoner
• Folkeakademienes Landsforbund
• Forbundet KYSTEN
• Frilynt Norge
• Human-Etisk forbund
• Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)
• Landslaget for lokalhistorie
• Noregs Mållag
• Noregs Ungdomslag
• Norges bygdekvinnelag
• Norges Husflidslag
• Norsk Amatørteaterforbund
• Norsk Kulturarv
• Norsk Quilteforbund
• Seniordans Norge
• Slekt og Data
• Vestlandske Teatersenter
• Båtlaget Braute
• Fantasiforbundet
• Forbundet for Norske Museumsvenner
• Foreningen for Historiske Festivaler
• Fortidsminneforeningen
• Håleyg vikingmarked
• Knipleforeningen i Norge

• Lofoten Vikinglag
• MEMOAR
• Møre frie vikingar
• Nettverk for regionale teaterråd
• Nordfjord Vikinglag
• Norges Linforening
• Norges museumsforbund
• Norske kveners forbund
• Norske historiske spel
• Norsk Filatelistforbund
• Norsk Folkedraktforum
• Norsk Forening for Fartøyvern
• Norsk Forening for
Kulturhistorisk Sverdfekting
• Norsk Tangoforbund
• Norsk Selskap For Fotografi
• Numedal Middelaldersenter
• Organisasjon for
Scenekjempere i Norge
• Oseberg tekstilgruppe
• Oslo amatørbryggerlaug
• Vestnorsk kulturakademi
• Yddir Vikinglag

*Medlemsorganisasjoner per september 2021. Se oppdatert liste på nettsiden.

www.kulturogtradisjon.no
tlf: 61 21 77 50
www.facebook.com/kulturogtradisjon
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