
 

 

Starta Studiecirkel 
Studiefrämjandet är det studieförbund som är Sveriges Riksförbund av 4H:s 
samarbetsorganisation. Tidigare har Hallands 4H haft ett tätt samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan, men från och med 2010 har även Hallands 4H 
precis som resten av Sveriges 4H valt att enbart samarbeta med 
Studiefrämjandet.  
 
Detta beror på olika faktorer men bland annat för att det är bra att hela 
Sveriges 4H följer samma linje. En viktig faktor som också har påverkat detta 
beslut är att vi sedan några år tillbaka nyttjar Studiefrämjandets ledarkurser, 
kurser som håller hög kvalitet. För att vi ska kunna fortsätta erbjuda våra 
medlemmar dessa kurser, kräver Studiefrämjandet att vi skapar verksamhet 
tillsammans dem och inget annat studieförbund. (Detta betyder dock inte att ni 
inte kan hyra in ledare från Vuxenskolan, det ni inte får göra är att registrera 
studiecirkel eller annat arrangemang hos dem). 
 
Studiefrämjandet kan förutom ledarkurser även hjälpa oss att hitta bra 
kursledare för olika klubb/krets/länsaktiviteter, låna ut utrustning så som 
ljudanläggningar mm.  
 
De former av verksamhet som vi kan skapa tillsammans med Studiefrämjandet 
är:  

- Studiecirklar 
- Övrig gruppverksamhet  
- Kulturarrangemang 

 
 
Vårt mål inom Hallands 4H är att varje klubb ska arrangera minst en 
studiecirkel/övrig gruppverksamhet/kulturarrangemang varje termin. 
 
 
 
 
 

Mer info på nästa sida… 



Studiecirkel 
För att starta en studiecirkel fyller ni i en arbetsplan och föranmälningslista 
(blanketter finns att ladda ner på www.hallands4h.com). Ni måste vara minst 
tre personer varav majoriteten är 13 år och uppåt. Ni måste träffas vid minst 
tre tillfällen och sammanlagt nio studietimmar (1 studietimma = 45 minuter). 
Inom er klubb kan ni skapa en studiecirkel för den tid som ni inte rapporterar 
för att få aktivitetsstöd. Träffas ni t.ex. 1 timma och 45 minuter, kan ni 
rapportera 60 minuter för att få aktivitetsstöd och 45 minuter som studiecirkel. 
Vi får 20kr/studietimma (45 min). 
 
Övrig gruppverksamhet 
Liknande regler som för studiecirkeln men här kan deltagarna vara under 13 år. 
Vi får 10kr/studietimma (45 min). 
 
Kulturarrangemang 
Ett kulturarrangemang sker vid ett tillfälle och måste anmälas i förväg (blankett 
finns att ladda ner på www.hallands4h.com). Det kan t.ex. vara en föreställning, 
utställning eller föreläsning. Ska ni kanske ha en teaterföreställning i er klubb är 
detta ett perfekt kulturarrangemang.  
Vi får 200 kr per kulturarrangemang som t.ex. kan användas till arvodet för en 
föreläsare. 
 
 
 
 
 
 
 
Vår kontaktperson på Studiefrämjandets lokalavdelning Halland heter  
Kjell Andersson och han jobbar i Kungsbacka och Varberg  
Tel. 0300-70085, kjell.andersson@studieframjandet.se 
 
Kjell kan svara på frågor och det är även till honom som ni rapporterar era 
studiecirklar, övriga gruppverksamheter och kulturarrangemang  
(kopia skickas till elisabet.johansson@4h.se)  
 
Du får även gärna kontakta din kretsinstruktör eller Hallands läns 
verksamhetsledare elisabet.johansson@4h.se om du har frågor. 
 
För mer information se www.studieframjandet.se och www.hallands4h.se 


