
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Promenad i lagom takt Mobilcirkel 1 Datacirkel 3 Promenad i lagom takt 10-12 datasalen är öppen för

 Datasalen för egen användning!
10:00-11:00 10.30-12.45 09.30-11:45 12.00-13.00

BAS Ämnen Fågelskådning Samhällskunskap Datacirkel 1 10-14 Öppen verksamhet.
Boka gärna tid!

13.00-15.15 12.30- 15.00 10:00-12:15 12:00-14:15 Ta en fika! Umgås!
Stickning, virkning broderi 1 BAS Ämnen Målning/Teckning Engelska konversation

13.00-16.00 13:00-15:15 13.00-15.15 13.00-15.15
Mobilcirkel 2 Kultur på stan

 Datasalen
13:00-15:15 13.00-16.00

Stickning, virkning broderi 2 Datacirkel 2

13:00-16:00 14:30-16:45

Personnummer:…………...…..……………….Stadsdel/kommun:……..….…….…....…………………..
Namn:……………….……………...…………..Biståndshandläggare:…….……...…………….….………..
Adress:……………………………..…………..Tel. bist. handl.:…….……………...…...............................
Postnummer:…….…….………………..
Postort:………….…….…..…..….…….
Mobil:…….……...….......….…....…………….Psyk. mott:………….…..….…………..……………………
Telefon:…….……………..….…...…..……….Psyk. kontaktperson:…………..….....…….….…………….
E-post:………………………………………….Tel. psyk. Mott:..…….……….…..…..………………………
Jag godkänner!

Datum Namn

IFYLLS AV STEG FÖR STEG!
Ansök Besl 1 Besl 2

Bist. Fakt.
Adress reg
Add

>>>VÄND>>>

●Jag är införstådd med att jag inte får delta i Steg för Stegs verksamhet under 
påverkan av alkohol eller andra droger.
●Jag är införstådd med att jag kan bli avvisad om jag inte följer dessa regler 
eller på annat sätt uppför mig illa.

ANMÄLAN TILL  HÖSTTERMINEN 2022 PÅ STEG FÖR STEG

●Jag är informerad om att det krävs ett beslut från min biståndshandläggare 
för att få delta i Steg för Stegs kursverksamhet.
●Jag godkänner att ovan lämnade uppgifter används i det register som förs 
över deltagare i Steg för Stegs kursverksamhet och att dessa uppgifter även 
lämnas till Studieförbundet Vuxenskolan.
●Jag godkänner att bli kontaktad via telefon, sms och/eller e-post.

BISTÅNDSBEDÖMNING Vi vill att alla i god tid innan kursstart tar kontakt med sin biståndshandläggare och ansöker om bistånd för att få gå på Steg för Steg. 

Enskild undervisning Steg för Steg erbjuder enskild undervisning som ett alternativ för deltagare som föredrar detta framför 
undervisning i grupp.

Studiecirklarna hålls i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan.

Cirklar höstterminen 2022, 15/8 - 16/12



Cirkelbeskrivningar:
BAS-ämnen. I mindre grupp studerar du det du är intresserad av eller har behov av; kan vara
matematik, språk, historia eller religion. Max 5 deltagare
Datacirkel. Vi lär oss data på olika nivåer och att använda sociala medier.
Engelsk konversation. Engelsk konversationscirkel är till för dig som kan bra engelska men vill 
lära dig mer! Vi övar oss på läsförståelse, ordkunskap, parövningar, språkbruk, korsord
och diskussionsuppgifter.
Fågelskådning. Vi varvar teori med praktik, i form av lektioner och utflykter till områden med
fåglar, t ex Djurgården.
Kultur på Stan. Vi går/åker till intressanta platser i Stockholm och lär oss mer om vår stad.
Mobilcirkel 1 & 2. Vi lär oss använda våra egna mobiltelefoner och även lite tillhörande data.
Målning/Teckning. Fritt skapande. Här kickar du igång din fantasi enkelt, lekfullt och 
kravlöst. Vi avslutar terminen med en vernissage för de som vill.
Promenad i lagom takt. Vi promenerar i högst en timme i lagom takt.
Samhällskunskap. Följ med i utvecklingen i världen! I denna cirkel tittar vi på aktuella händelser.
Deltagarna väljer själva vad de vill ska tas upp och studeras/diskuteras.
Är du diskussionslysten om dagens samhällsfrågor, nationellt som
internationellt, är detta cirkeln för dig!
Stickning virkning och broderi. I en  stressfri miljö i våra mysiga lokaler utövar vi hantverket
stickning/virkning och broderi. Cirkeln utformas tillsammans med deltagarna beroende
på individuella förkunskaper och önskemål. Fantasi och kreativitet tillsammans med kunnig
ledare och olika material utgör basen. De senaste årens forskning har visat att de små 
rörelserna vi gör med händerna i kombination med ögonen och något material  utsöndrar 
”må-bra-hormoner” i hjärnan. 
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