Sensus studieförbund
Sensus är ett av Sveriges tio
studieförbund. Idag är vi Sveriges fjärde
största studieförbund. Vi erbjuder bland
annat studiecirklar, kurser, utbildningar,
föreläsningar, seminarier,
uppdragsutbildningar, konserter och
teaterföreställningar runt om i Sverige.
Våra deltagare är dels enskilda personer
som kommer till oss för att de vill lära sig
mer om något, uppleva något nytt eller
diskutera en fråga dels företag eller
organisationer som vi samarbetar med
kring olika pedagogiska uppdrag.
Samarbeten
Omkring 62 procent av vår verksamhet
sker i samarbete med en medlems- eller
samarbetsorganisation. Sensus arbete
har alltid präglats starkt av sina
medlemsorganisationer. Svenska kyrkan
är vår största medlemsorganisation.
Bland medlemsorganisationerna finns
även KFUM-rörelsen och Svenska
scoutförbundet. Vi har samarbetsavtal
med bland annat flera fackförbund i
TCO-sfären, Amnesty och Röda korsets
ungdomsförbund.
Folkbildning
Basen i Sensus verksamhet utgörs av
studiecirkeln – helt i enlighet med vad
statens förordning om folkbildning anger.
Folkbildningen har länge varit en kraft för
att ge fler möjlighet att få ta del av
utbildning och kultur och det gäller än.

Den växte fram under folkrörelsernas
pionjärtid och bär idag på ett mer än
hundraårigt idéarv. Folkbildningens idéer
om människa och samhälle är föremål för
ständig förändring men kopplingen till
folkrörelserna är fortfarande stark och
deltagarinflytandet är ännu en del av
folkbildningens pedagogik.
Var finns Sensus?
Sensus finns över hela landet och har en
verksamhet som är öppen för alla, från
tonåringen till senioren. Fler än 300 000
människor deltar varje år i Sensus
studiecirklar, kurser och utbildningar och
varje år anordnar vi över 30 000
kulturprogram.
Bakgrund
Sensus studieförbund har sin bakgrund i
tre studieförbund: KFUK-KFUMs
studieförbund från 1929, Sveriges
Kyrkliga Studieförbund, SKS, från 1930
och Tjänstemännens
Bildningsverksamhet, TBV, från 1935.
Namnet Sensus studieförbund antogs
den 17 januari 2001.
Kontakt
Vill du kontakta Sensus så finns vi på
mail: info@sensus.se hemsida:
www.sensus.se facebook:
www.facebook.com/sensusstudieforbund
eller twitter: http://twitter.com/SensusRiks

