Arbetsplan för studiecirkel
eller annan folkbildningsverksamhet
Fyll i gruppens arbetsplan för studiecirkelverksamhet, se exempel på baksidan!
ARRNR:
RUBRIK:
DETTA VILL VI UPPNÅ (SYFTE ELLER MÅL):

SÅ HÄR TÄNKER VI ARBETA FÖR ATT NÅ VÅRT MÅL:

DET HÄR MATERIALET PLANERAR VI ATT ANVÄNDA:

Gäller för distansverksamhet
Om hela eller delar av studieverksamheten sker på distans ska dessa punkter tas med i
arbetsplanen ovan. Om beslut om distansverksamhet tas efter att cirkeln startat, kontakta Bilda.
1.

Vilken digital mötesplats avser ni använda vid distansträffar
(exempelvis Learnify eller Facebook)?

2.

Vilket/vilka forum inom mötesplatsen avser ni att använda vid distansträffar
(exempelvis videomöten, chatt eller blogg)?

3.

Planerar ni hålla samtliga eller delar av sammankomsterna på distans?

4.

Om delar, hur stor del (ungefär)?

5.

Beskriv det planerade upplägget för era sammankomster.
Se baksida för exempel.
Jag som ledare förstår att endast sammankomster som vi i gruppen planerat i 			
förväg, där alla deltagare ges möjlighet att närvara samtidigt, är sammankomster 			
som jag kan rapportera inom distansverksamhet.

RUBRIK: Bibelsamtal

RUBRIK: Existentiella filmsamtal

DET HÄR VILL VI: Fördjupa vår kunskap om
kristen tro, speciellt kring frågan om lärjungaskap.

DET HÄR VILL VI: Fördjupa vår kunskap och få
nya perspektiv på filmerna och panelsamtalen
från årets Existentiella filmfestival.

SÅ HÄR SKA VI GÖRA: Varannan vecka träffas vi och varannan vecka har vi videomöten
via Learnify. Däremellan läser vi Bibeln och
den studiebok vi använder och diskuterar via
chatten om det vi upptäcker. Mötena ägnas åt
samtal och att dela personliga erfarenheter.

SÅ HÄR SKA VI GÖRA: Vi har sex gemensamma videoträffar där vi samtalar och delar våra
tankar om temana i filmerna och panelsamtalen. Mellan träffarna tittar vi på filmerna och i
chatten lyfter vi frågeställningar som vi vill ta
upp vid nästa videoträff.

MATERIAL: Bibeln, bok, tidningsartiklar och
material från Internet.

MATERIAL: Filmerna från festivalen, de filmade panelsamtalen och en studieguide.

RUBRIK: Körsång

RUBRIK: Sy om och förnya gamla kläder

DET HÄR VILL VI: Träna in en ny repertoar
med musik av gruppen, som vi ska framföra vid
ett par konserter under våren/hösten.

DET HÄR VILL VI: Lära oss mer om olika
sömnadstekniker och mönster. Att kunna
skapa nytt genom återbruk och bidra till
en mer hållbar miljö.

SÅ HÄR SKA VI GÖRA: Vi går igenom sångerna, repeterar i våra stämgrupper, och samövar
enligt fastlagt schema. Vi för också samtal om
musiken och texterna.
MATERIAL: Noter och textmaterial

SÅ HÄR SKA VI GÖRA: Studera mönster och
tekniker, dela kunskap/erfarenheter. Skapa en
utställning som kommer att visas under våren.
MATERIAL: Mönster, böcker om hantverk.

Behöver du hjälp eller har frågor om hur Bilda kan
hjälpa dig med din studiecirkel?
Kontakta någon av våra
verksamhetsutvecklare som du hittar på
www.bilda.nu/kontakt

