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Stiftelsen Ateneum har använt fastigheterna Sånglärkan 6 i Stockholm och Altona 25 i Malmö 

för undervisning och utbildning av kvinnor. Därutöver har bostad erbjudits studenter och andra 

akademiker som deltagit i de aktiviteter som anordnats på fastigheterna. 

Lokalerna har också använts för unga flickor i skolåldern inom ramen för ”ungdomsföreningen 

Ateneum” i Stockholm och ”Klubb Söderåsen” i Malmö. 

 

Stiftelsen Ateneum har beviljat stipendium till 10 behövande studenter. 

 

Aktiviteter för universitets- och högskolestuderande: 

(Antal deltagande ungdomar: i genomsnitt 50) 

 

Kulturella aftnar 

Antropologikurs (ledd av Lucía Schoeffer) 

Studiedagar 

Besök hos äldre och ensamma 

Utflykter och stadsvandringar 

Musikaliska aftnar 

Köraktiviteter 

Videoforum 

Föredrag  (bl.a. professor Rocío G. Davis) 

 

Aktiviteter för elever i grundskolan och gymnasiet i Ungdomsföreningen Ateneum & Klubb 

Söderåsen (Antal deltagande barn: i genomsnitt 30) 

 

Läxhjälp 

Musikläger 

Teater: Mary Poppins 

Målning 

Bakning 

Pyssel 

Språk 

Gymnastik 

 

Aktiviteter för yrkesverksamma och vuxna 

 

Modeseminarium: Ett modeseminarium med temat ”Säsongens modetrender” samt ”Style 

coaching –hitta din personliga stil”, hölls lördagen den 26 mars 2011 på studenthemmet i 

Stockholm. 

 

I Stockholm, Malmö och Oslo ordnades ett familjeseminarium för föräldrar i samarbete med 

IFFD Foundation, London. Ämnet var ”Våga ta plats i ditt barns liv” med två inbjudna talare. 
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Mammor med små och stora barn har träffats för att dela med sig av erfarenheter, diskutera och 

fortbilda sig mer. De tog upp ämnen som BVC, barnhälsa, sömnmetoder och julpyssel för barn. 

 

Sommaraktiviteter 

 

Kurser i filosofi för yrkesverksamma kvinnor i Stockholm: 17-23 juni (10 personer deltog) 

Internationell filosofikurs i Stockholm, 22 juli- 14 augusti (13 personer deltog) 

Internationell filosofikurs i Malmö, 29 juni- 21 juli (10 personer deltog) 

Volontärprojekt i sammarbete med föreningen Horizont: ungdomar från Madrid och Stockholm 

träffades 5-16 juli i Stockholm för att tillsammans delta i ett volontärprojekt. 

 

Resor 

 

April 2011: En grupp studenter från båda studenthemmen åkte till Rom för att delta i en 

internationell kongress för universitetsstudenter. Temat för kongressen var ”Living freedom 

decisively” 

 

Juni 2011: Volontärprojekt i Mexico (5 studenter deltog) 

 

Augusti 2011: organiserades en internationell träff för ungdomar i Madrid, Spanien. Ett tiotal 

universitetsstudenter och några gymnasister åkte dit för att delta i denna aktivitet 

 

I Stiftelsens protokoll noteras att det beslutas att ha Bo Åkerman från PWC som stiftelsens 

revisor då Bertil Jonsson gick i pension.  
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