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Studieforbundet kultur og tradisjon jobber for at 
alle skal ha muligheten til å bli kjent med og lære 
kulturuttrykk og folkelige tradisjoner. Vi skal 
legge til rette for flere og bedre kurs. 

Studieforbundet fordeler statstilskuddet på vegne 
av medlemsorganisasjonene og har ansvar for  
behandling av søknader, rapporter og utbetaler 
kursstøtte. I tillegg fordeler studieforbundet 
utviklingsmidler til medlemsorganisasjonenes 
sentralledd.

Medlemsorganisasjonene og Studieforbundet  
tilbyr kurs og opplæring i hele landet, de aller  
fleste kursene arrangeres av lokallag. Studie
forbundet utvikler studieplaner som kvalitets
sikrer kursene. Studieforbundet bistår i opplæring 
av kurslærere og organisasjonsutvikling.

Studieforbundet kultur og tradisjon

Norges Husflidslag • Seniordans Norge • Noregs Ungdomslag • Frilynt Norge • Norsk Amatørteater- 
forbund • Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) • Forbundet KYSTEN • Vestlandske Teater- 
senter • Norsk Kulturarv • Norsk Quilteforbund • Vestnorsk kulturakademi • Fantasiforbundet • DIS- 
Norge • Båtlaget Braute  • Landslaget for lokalhistorie  • Norsk Forening for Kulturhistorisk Sverd - 
 fekting  • Noregs Mållag • Norsk Selskap For Fotografi • Internasjonalistene • Norske Kveners Forbund/ 
Ruijan Kveeniliitto • Organisa sjon for Scenekjempere i Norge • Norges museumsforbund • Norsk  
Målungdom • Kringkastingsringen • Fortidsminneforeningen • Landsforbundet av Motorhistoriske  
Kjøretøyklubber • LUFS - Landslaget for nærmiljøskolen • Møre frie vikingar • Norges Linforening • Norsk  
Folkedraktforum • Norsk Forening for Fartøyvern • Rosegården Teaterhus • Samenes Folkeforbund • 
Trondheim Vikinglag – 

Medlemsorganisasjoner

Sammen med medlemsorganisasjonene tilbyr  
Studieforbundet utvalgte høyskolekurs og opp
læring i enkelte videregående fag som ikke tilbys 
gjennom det offentlige skolesystemet. Studie
forbundet er medeier i Handverksskolen. Les mer 
på vår nettside www.kulturogtradisjon.no.

Studieforbundet kultur og tradisjon engasjerer 
seg i aktuelle politiske saker og spesielt for å sikre 
rammevilkår for opplæring i frivillig sektor.

Studieforbundet kultur og tradisjon er medlem  
av Voksenopplæringsforbundet, Frivillighet Norge 
og Förbundet Nordisk Vuxenupplysning.

Følg oss på Facebook:
www.facebook.com/kulturogtradisjon

Medlemsorganisasjoner per januar 2015. Se oppdatert liste på www.kulturogtradisjon.no



Studieforbundet kultur og tradisjon er ett av  
landets 15 studieforbund. Vi har kursaktivitet  
i 19 fylker og over 75 prosent av landets  
kommuner. Årlig gjennomføres om lag 5000  
kurs med over 40 000 deltakere.  Oppdatert  
statistikk finner du på vår hjemmeside.  

Kort om Studieforbundet 
kultur og tradisjon

–  Bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet 
og legge grunnlag for bærekraftig utvikling  
ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.

–  Gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen 
livssituasjon.

–  Bekjempe utstøting og bidra til inkludering.

Overordna mål

–  Bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap  
og kompetanse for alle og slik møte behov  
i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

– Styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse  
i kulturlivet.

– Være en selvstendig arena for læring og et  
supplement til offentlige utdanningstilbud  
for voksne.

Studieforbundet kultur og tradisjon er et godkjent studieforbund som får støtte til drift og opplæring 
fra Kunnskapsdepartementet. Studieforbundene er underlagt Lov om voksenopplæring og skal drive 
sin opplæringsaktivitet på grunnlag av følgende overordnede mål jmf. §4:

Vågåvegen 35
2680 Vågå
61 21 77 50
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