
    

Studieforbundene i Østfold holder 
kurs for alle. Kurs for de som vil 

utvikle seg. Kurs for de som søker 
jobbmuligheter. Kurs for alle som vil 

delta aktivt i samfunnet.

KUNNSKAP=  
KOMPETANSE OG 

SELVTILLIT
Studieforbundet kultur 
og tradisjon,  en «kilde 
til inspirasjon, 
kunnskap, samhold og 
glede».

«Det skal være mulig 
for alle som bor i Norge 
å bli kjent med og lære 
kulturuttrykk og 
folkelige tradisjoner i 
skapende og trygge 
fellesskap»

I vår kurskatalog finner du 
en oversikt over tilbudene 
fra Senterpartiskolen.

Nytt av høsten er  
kursopplegg for mediearbeid. 
Studieheftene  "Bruk av 
sosiale medier i den politiske 
hverdagen", og "Tradisjonelle 
medier, nye arbeidsmåter" vil 
bli tilgjengelige i løpet av kort 
tid. Besøk vår hjemmeside: 
senterpartiskolen.no

Hjemmeside: 
kulturogtradisjon.no

« Kurs og utdanning for folk i bevegelse»

Se vår hjemmeside for våre kurs og utdanningstilbud: 
folkeuniversitetet.no

Hjemmeside: vofo.no/ostfold

vofo.no/ostfold

VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET

VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET
STUDIEFORBUNDENES INTERESSEORGANISASJON

STUDIEFORBUNDENES INTERESSEORGANISASJON



Østfold musikkråd er et fylkesledd 
av Musikkens studieforbund og 
samarbeidsorgan og 
interesseorganisasjon for 
musikklivet i Østfold. Vi driver 
opplæring, kurs og prosjektarbeid.

AOF Østfold har et 
omfattende utvalg av 
kurs og utdanninger. 
Årlig fullfører ca. 5.000 
personer kurs eller 
utdanninger hos oss. 
AOF arrangerer også 

opplæring på oppdrag fra bedrifter og organisasjoner. 
Vi kan også skreddersy kurs. 
AOF tilbyr kurs og utdanninger innen blant annet: 
Teori til fagprøven, helse- og oppvekstfag, data, språk 
og fritid, studiekompetanse, basiskompetanse i 
arbeidslivet og lese- og skrivetrening.  
For fullstendig oversikt over våre tilbud kontakt oss på 
nett: aofostfold.no ,  eller tlf. 69130410, og 
e- post: ostfold@aof.no

Blant kursarrangørene i denne folderen vil du 
helt sikkert finne et eller flere kurs som kan gi  
deg den kunnskapen du er ute etter.

overordnet organisasjonsledd og er ansvarlig for all 
organisert idrett i fylket. Idrettens aktivitetsverdier er 
glede, fellesskap, helse og ærlighet. 
Organisasjonsverdier er frivillighet, demokrati, lojalitet 
og likeverd. Hjemmeside: idrett.no/krets/ostfold/

Østfold idrettskrets er 
Norges idrettsforbunds 
«forlengede arm» i 
Østfold.Idrettskretsen er et 

Det grønne 
studieforbundet har 19 
meldemsorganisjoner 
lokalt i Norge og 
interessen og 
engasjementet ligger i de 
grønne verdier. Av lokale 
kurs arrangeres bl.a. : 
Hundekurs, jegerprøven, 
jakt -/fiskekurs. Du finner 
din lokale kontakt på 
naturogmiljo.no

Hjemmeside: musikk.no/ostfold      Tlf.:95075094

Studieforbundet næring og samfunn (SNS) har 64 
medlemsorganisasjoner i 2014.
I Østfold arrangerer vi landbruksrelaterte fagkurs, samt 
hobbykurs. Våre kurs er åpne for alle!  
På vår hjemmeside: naeringogsamfunn.no, finner du 
informasjon om kurs og kontaktpersoner.

Kristelig studieforbund er 
et pedagogisk 
samarbeidsorgan som 
arbeider for å fremme og

styrke studiearbeidet i menigheter, organisasjoner og 
institusjonerer. K-stud vil: Skape gode læringsarenaer 
for troen og livet. 
Besøk vår hjemmeside for mer info: k-stud.no 

Østfold

Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for 
funksjonshemmede, kronisk syke og deres 
pårørende. Det er spesielt viktig for Funkis-Ø å 
legge til rette for at voksne funksjonshemmede skal 
få tilgang til opplæring.  

Vi ønsker en voksenopplæring som kan være et 
viktig redskap for livsmestring og motivasjon for våre 
grupper. Se vår hjemmeside: funkis.no

Vi støtter kurs/studier og folkeopplysning over hele 
landet og vi deltar også i nordisk og internasjonalt 
solidaritets- og folkeopplysningsarbeid.

studieforbundetso.no

Vi hører gjerne fra deg på: solokalt@gmail.com         
Du finner mer info på vår hjemmeside:

Østfold

mailto:ostfold@aof.no
mailto:ostfold@aof.no

