
Kurser för dig med 
intellektuell funktionsnedsättning
Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går 
i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet 
eller bor i gruppbostad.
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Studieförbundet Vuxenskolan

Vi vänder oss främst till dig som 
omfattas av LSS och till exempel går 
i gymnasiesärskolan,
går på Lärvux,
arbetar i daglig verksamhet eller
bor i gruppbostad.

I det här programmet kan du se
ett urval av vår verksamhet.
Kurserna äger rum i Stockholm.

Du har möjlighet att prova på en ny kurs
två gånger utan kostnad och
att delbetala avgiften upp till tre gånger.

Anmälan och avbokning
Alla våra kurser finns på vår hemsida
www.sv.se/stockholm
På hemsidan kan du anmäla dig.
Alla kurser hittar du om du söker på 
”funktionsnedsättning”. 

Observera att du måste anmäla dig
till den kurs du vill gå,
även om du gått kursen förut.

Avbokar du din kurs 
senast sju dagar före start 
debiteras en administrationsavgift
på 10 % av deltagaravgiften,
dock lägst 100 kronor.
Vid senarare avbokning än 
sju dagar före start debiteras
du halva deltagaravgiften.
Har kursen startat debiteras
du hela deltagaravgiften.

Om du avanmäler dig eller 
måste avbryta kursen
på grund av sjukdom eller 
om du flyttar från orten
återbetals del av kursavgiften.

Meddela oss om fakturan ska skickas 
till annan betalare. 
Kallelse och inbetalningskort kommer att 
skickas till dig via post.

Vi samarbetar med:
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iPad

Alla kan surfa med iPad

Vi lär oss grunderna med 
att använda iPad. 
Vi lär oss att använda internet, 
kamera och olika appar. 
Vi kommer även gå ut på 
fotopromenader i Södermalms 
natur och kultur.

Ta med egen matsäck 
med dryck och frukt att fika på.

Ledare: Eva Josefsson
Plats: Pumpan, Södermalm
3 dagar – 1 050 kronor
Onsdag–fredag, 24-26 juni 
Klockan 10.00-15.00

Dans, teater och cirkus 

Orientalisk dans

Vi kommer lära oss olika magdansrörelser 
som väcker både kropp och sinne till liv. 
Magdans är en rolig träningsform som 
ger positiv energi och ökar rörligheten 
i kroppen. 
Dansen vänder sig till alla åldrar, 
man som kvinna. 
Alla är välkomna att dansa till 
orientens glädjefyllda toner!

Ta med egen matsäck med dryck 
och frukt att fika på.
Ta med mjuka kläder som du kan röra dig i.

Ledare: Vafa Nadi och Nasim Nadi
Plats: Pumpan, Södermalm
1 vecka – 2 000 kronor
Måndag–fredag, 8-12 juni – Grupp 1
Måndag–fredag, 17-21 augusti – Grupp 2
Klockan 10.00-15.00
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Dans, teater och cirkus 

Musikteater

En kurs där vi övar på att 
öppna upp vår fantasi. 
Vi ska känna oss trygga med 
varandra med musiken och teatern 
som hjälpmedel. 
Kursen avslutas med en föreställning 
i glädjens tecken!
Vi kommer att vara både 
inomhus och utomhus.

Ta med egen matsäck med dryck 
och frukt att fika på. 
Ta med inneskor.

Ledare: Göran Almås och Jannike Taube
Plats: Pumpan, Södermalm
5 dagar – 2 000 kronor
Måndag–fredag, 6-11 juli – Grupp 1
Måndag–fredag, 13-17 juli – Grupp 2
Klockan 10.00-15.00

Cirkus

En nybörjarkurs för dig som 
inte provat på cirkus tidigare. 
Vi experimenterar med bollar, 
sjalar, jonglering, akrobatik, 
dans till musik och scenkostymer. 
Vi avslutar sommarlägret med 
en föreställning för en publik. 
Har du någon musik du gillar, 
ta gärna med den! 
Vi kommer att vara både inomhus 
och utomhus.

Ta med egen matsäck med dryck 
och frukt att fika på. 
Ta med inneskor.

Ledare: Danny Eriksson och Jannike Taube
Plats: Pumpan, Södermalm
5 dagar – 2 000 kronor
Måndag–fredag, 8-12 juni,
Klockan 10.00-15.00
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Hälsa

Yoga och thaimassage

Vi provar olika yogarörelser som 
får igång kroppen.
Du får testa thaimassage om du vill.
Vi får lära oss att andas på olika sätt 
som är bra för oss.
Vi mediterar och slappnar av.

Ledare: Vafa Nadi och Nasim Nadi
Plats: Pumpan, Södermalm
5 dagar – 2 000 kronor
Måndag–fredag, 8-12 juni 
Klockan 10.00-15.00

Skapande

Skapande konst

Vi går ut en promenad på Södermalm och 
tecknar av det vi ser. 
Vi går sedan in och målar på duk 
utifrån våra teckningar. 

Ta med egen matsäck med dryck och 
frukt att fika på. 
Ta med målarskjorta.

Material ingår i kursen.

Ledare: Maria Jonsson
Plats: Pumpan, Södermalm
4 gånger – 1 350 kronor
Tisdagar, 26/5, 2/6, 9/6 och 16/6 
Klockan 16.00-20.15
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Djur, natur och kultur

Kultur- och naturvandring 
på Djurgården

Vi promenerar på Djurgården och 
upplever den vackra naturen. 
Vi besöker bland annat Isbladskärret och 
studerar fågellivet. 
Vi promenerar även på Kärleksstigen som 
invigdes av kronprinsessan Victoria och 
prins Daniel. 
Vi besöker olika muséer vid dåligt väder.

Du ska tycka om att promenera och 
kunna promenera längre sträckor. 
Ta med egna fickpengar för att besöka café. 
Ta med egen matsäck med dryck och 
frukt att fika på.

Ledare: Lena Lindgren
Plats: Samling utanför Nordiska Muséet 
5 dagar – 1 250 kronor
Måndag–fredag, 8-12 juni
Klockan 12.00-16.00

Lär känna hästen

Vi lär oss om hästar. 
Vi lär oss om vad de äter och 
hur stallet ska skötas. 
Vi får borsta, rykta och leda en häst. 
Vi får rida hästar med hjälp av en ledare. 
Hästarna är av rasen Basjkir och 
är snälla och glada. 
Du behöver inte vara hästvan. 
Du behöver inte rida hästen om du inte vill. 

Lunch och fika ingår i kursen.

Ledare: Anna Melin, utbildad ridterapeut
Plats: Stall Mälarö Basjkir, Kumla By 
på Färingsö
5 dagar – 2 800 kronor
Måndag–fredag, 29 juni–3 juli
Klockan 10.00-15.00
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Kontaktuppgifter

För anmälan: 
Telefonnummer 08-679 03 70
E-post stockholm@sv.se
Hemsida www.sv.se/stockholm

Du måste anmäla dig även
om du gått kursen tidigare.

För information eller 
anmälan till vårt nyhetsbrev:
Anton Ljungh
Telefonnummer 08-679 03 37
E-post anton.ljungh@sv.se

Kursansvarig
Anton Ljungh
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Upplevelsemusik

Upplevelsemusiken

Musikaliska sinnesupplevelser anpassat för dig 
med omfattande funktionsnedsättningar. 
Vi använder oss av olika rytminstrument och 
vackra ting. 
Vi har möjlighet att vara både inomhus och 
utomhus i den vackra naturen. 
Vi planerar dagarna efter behov och väderlek.

Ta med matsäck med dryck. 
Ta med filt att sitta på i gräset utomhus. 
Lokalen har en portabellift. 
Lokalen har handikapptoalett men 
ej med upphöjd toalettstol. 
Ta med ytterligare hjälpmedel om 
du behöver det.

Fika ingår i kursen.

Ledare: Sara-Maria Söderberg, 
Martina Söderberg Aggeklint och 
Anna-Klara Söderberg Aggeklint
Plats: Pumpan, Södermalm
5 dagar – 2 200 kronor
Måndag–fredag, 10-14 augusti
Klockan 10.00-15.00



Gilla oss på facebook
Funktionsnedsättning SV Stockholm

OBS. Ny adress för vårt kontor (ej verksamhetslokaler)
Tjärhovsgatan 6, 1 tr
Box 4322,
102 67 Stockholm
Tfn 08-679 03 00, Fax 08-679 03 43
stockholm@sv.se · www.sv.se/stockholm

För information eller 
anmälan till vårt nyhetsbrev:
Anton Ljungh
Telefonnummer 08-679 03 37
E-post anton.ljungh@sv.se


