
 

 

 
Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. 

 

Kurs og opplæring  Kvalitet og utvikling  Drift og organisasjon  Synliggjøring og politikk 
Studieforbundet skal øke volum på kurs og 
kursdeltakere, nå en mer mangfoldig 
målgruppe og ha bredere geografisk 
utbredelse  
 
Studieforbundet skal gjøre 
medlemsorganisasjonene bevisst ansvaret sitt 
for utvikling av gode kurs, kurslærere og 
kursarrangører. 

Studieforbundet skal kontinuerlig 
kvalitetssikre og utvikle opplæringen 
gjennom faglig og metodisk utviklingsarbeid. 
 
Studieforbundet skal legge til rette for 
medlemsorganisasjonenes aktive involvering 
i prosjekt- og utviklingsarbeid.  

Studieforbundet skal ha en brukerorientert og 
effektiv drift med tilrettelagte verktøy og 
strukturer. 
 
Studieforbundet skal gi medlems-
organisasjonene kunnskap om eget arbeid, og 
tilrettelegge for aktiv deltakelse på arenaer og i 
demokratiske strukturer. 

Studieforbundet kal styrke det politiske nettverket 
sitt og være en synlig aktør regionalt og nasjonalt 
 
Studieforbundet skal bidra til at 
medlemsorganisasjonene synliggjør 
opplæringsarbeidet sitt, og framsnakker 
studieforbundsstrukturen som verktøy for bedre 
opplæring. 

Resultatmål 2025: 
Ha vekst i kurs, kurstimer, kursdeltakere 
og kursarrangører 
 
Være en anerkjent tilbyder av utdanning i 
utvalgte fag, i samarbeid med 
medlemsorganisasjonene 
 
Arrangere kurs i 85% av landets 
kommuner  
 
Arrangere minst 200 kurs med 
tilretteleggingstilskudd  
 
Arrangere minst 5000 digitale kurstimer  
 
 

Resultatmål 2025: 
Utvikle nye kurstilbud og 
opplæringsarenaer i samarbeid med 
medlemsorganisasjonene. 
 
Ha nærhet til organisasjonene, 
kursarrangørene og kurslærere og ha 
systematisk kvalitetssikring av eget 
arbeid 
 
Ha verktøy og kunnskap for 
gjennomføring av digitale kurs og møter 
 
Framskaffe og ha kunnskap om aktuell 
kursstatistikk 
 
Være bevisst FNs bærekraftsmål og 
implementere disse i Studieforbundets 
aktiviteter 
 

Resultatmål 2025: 
Ha åpent og tilgjengelig kontor  
 
Være til stede på medlems-
organisasjonenes faglige- og 
organisatoriske møtearenaer. 
 
Arrangere medlemsmøter om aktuelle 
tema 
 
Ha funksjonell organisering i alle fylker 
 
Delta aktivt i Vofo og andre 
samarbeidsstrukturer regionalt og 
nasjonalt 

Resultatmål 2025: 
Medlemmene i kultur- og utdanningskomiteene 
på Stortinget skal kjenne til Studieforbundet og 
medlemsorganisasjonene sitt 
opplæringsarbeid. 
 
Studieforbundene skal ha styrket offentlig 
finansiering 
 
Styrke profilen vår som tydelig stemme for 
opplæring i kulturfrivilligheten 
 
Være en aktiv deltaker i aktuelle 
interessepolitiske og faglige nettverk. 
 


