
DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

Gör en studieplan
Alla cirklar ska ha en 
studie plan. Den och annat 
studiematerial ska finnas 
på plats senast vid andra 
sammankomsten. Planen 
är till för både ledare och 
deltagare. Skriv den till
sammans. Använd allas 
kreativa förmågor. Då blir 
det demokratiskt, utveck
lande och roligt.

Vad är studiematerial?
När vi talar om studiematerial, 
tänker  vi oftast på böcker. Men det 
kan vara mycket annat också.
 Direktsända TVprogram, tid
ningsartiklar, ljudböcker, hemsidor 
och material från internet. Cirkeln 
ska välja det som passar ämnet. 
Men det ska finnas med vid andra 
sammankomsten. Antingen på bor
det eller beskrivet i studieplanen. 
Dessutom kan det finnas arbets
material som brädor, färg, blommor 
och annat direkt från naturen.

NBV-avdelningen 
ska godkänna
Det är NBVavdelningen som god
känner den lokala studieplanen.  
Gör den i två exemplar. Ge ett till 
din konsulent och ha ett tillsam
mans med närvarolistan.

Så här gör 
vi en studieplan …
1. Sätt en rubrik som visar vad cir

keln handlar om. Hitta gärna på 
en rolig rubrik som avviker från 
de vanliga.

2. Vilket resultat vill ni uppnå?  
Det är cirkelns mål.

3. Hur länge ska ni hålla på? Det 
heter studietid. Skriv både sam
man komster och studietimmar.

4. Vilket studie och arbetsmaterial 
tänker ni skaffa?

5. Behöver ni fackman (en person 
som kan mer och som besöker 
cirkeln) och tänker ni göra 
studiebesök? Om något av detta 
kostar pengar så prata med din 
konsulent innan.

6. Hur vill ni redovisa och doku
mentera cirkelns arbete?

… och då kan det  
bli så här
Den ultimata stolen (1).
Under sju sammankomster och 21 
studietimmar (3).
Vill vi lära oss att snickra genom  
att tillsammans göra en stol. (2).
Vi använder verktyg, virke, lim,  
färg m m som finns i NBV:s snickar
verkstad. Där finns också flera hand 
och studieböcker. Vi ska i huvudsak 
ut nyttja de praktiska kunskaper  
som finns i gruppen och lära av 
varandra. (4).
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Vi tänker göra ett studiebesök på 
IKEA under tredje sammankomsten. 
Vi behöver ingen fackman. (5).
Vi ska tillsammans skriva dagbok. 
I den ska finnas tankar, bilder och 
teckningar som visar hur vi studerat. 
När IOGTNTOföreningen har sitt 
årsmöte i februari vill vi överlämna 
stolen som gåva till lokalen och får 
då många kreativa synpunkter på  
en stol som finns i ett enda exem
plar. Vi hoppas att lokaltidningen 
kommer . (6).

Alla måste 
ha studieplaner!
Alla som studerar i cirkel 
måste ha en godkänd studie
plan som beskriver arbetet i 
cirkeln. Förr fanns bara studie
planer som studieförbunden 
centralt hade skrivit eller god
känt. Nu kan varje studiecirkel 
skriva sin egen plan, som då 
godkänns av den lokala NBV
avdelningen.


