Studier 2019
Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. För att utveckla våra idéer om
framtiden är det viktigt att vi är många som deltar. Ju ﬂer engagerade medlemmar
vi har, desto större är vår potential att utveckla samhället och organisationen.
Studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska
kompetensen – såväl bland medlemmar som bland medlemmar med
förtroendeuppdrag i partiorganisationen och med offentliga uppdrag.
Utbildningarna ska tydligt koppla samman medlemskapets värde, långsiktig tillväxt
i kunskap, utvecklande ledarskap och partiets idé- och politikutveckling.
I det här häftet kommer du att hitta information om kommande
utbildningstillfällen. En del utbildningar är öppna för alla våra medlemmar, en del
riktar sig till er som har ett förtroendeuppdrag. En del arrangeras av (S) i Halland
tillsammans med ABF och en del tillsammans med (S) i Västsverige på vår
gemensamma folkhögskola i Viskadalen. Vi hoppas att du hittar något här som
passar just dig.
Vi ses!

Vår medlemsutbildning ger dig
möjlighet att diskutera och möta
socialdemokrater från hela Halland.
På programmet finns bl.a ideologi, vår
historia, organisation och aktuella
politiska frågor. Utbildningen sker
under två heldagar. Kursen är
kostnadsfri, reseersättning utgår vid
samåkning.

Utbildningstillfällen

Anmälan görs till ABF Halland
https://www.abf.se/kurser-evenemang/?Query=&Location=HALL
ANDS+L%C3%84N

5 & 12 oktober på ABF i Varberg. Sista
anmälningsdag är 20 september.

16 & 30 mars på ABF i Halmstad. Sista
anmälningsdag är 1 mars.
_______________________________
13 & 27 april på ABF i Varberg. Sista
anmälningsdag är 29 mars.
_______________________________

2 & 16 november på ABF i Halmstad.
Sista anmälningsdag är 18 oktober.

Vår medlemsutbildning, del 2, ger dig
möjlighet att fördjupa dina kunskaper
På programmet finns bland annat
socialdemokratisk ideologi, historia
och organisation.
Kursen är kostnadsfri, reseersättning
utgår vid samåkning.
Anmälan görs till ABF i Halland
https://www.abf.se/kurser-evenemang/?Query=&Location=HALL
ANDS+L%C3%84N

Utbildningstillfällen
13 & 27 april på ABF i Varberg. Sista
anmälningsdag är 29 mars.
2 & 16 november på ABF i Halmstad.
Sista anmälningsdag är 18 oktober.

SÅ FÖRÄNDRR VI SAMHÄLLET
MEDLEMUTBILDNING – DEL 3

Du som gått medlemstutbildning del
1 och 2 kan söka till den tredje delen.
Här ges du verktyg för ett fortsatt
aktivt medlemskap. Stärk dina
kunskaper och känsla för vikten av
folkrörelseorganisering.

Utbildningstillfällen

Denna utbildning arrangeras av
partistyrelsens kansli.

https://socialdemokraterna.abf.se/va
rautbildningar/medlemsutbildning/anso
kan-del-3/

3- 5 maj. Sista ansökan skickas in
senst fyra veckor före kursstrt.
Mer information och ansökan gör du
här:

Påbyggnad för dig som leder partivänner

Denna utbildning vänder sig till dig som har till uppgift att leda andra partivänner,
exempelvis kommunal/regionsråd, nämndsordförande eller AK-ordförande.
Välkomna att söka är också riksdagsledamöter.
Utbildningen bygger på upplevelsebaserat och verklighetsförankrat lärande som
utgår från din egen verksamhet och dina unika erfarenheter. Utifrån dina egna
personliga förutsättningar kommer du att få hjälp med att utveckla din ledarstil och
dina styrkor tillsammans med andra – både teoretiskt och praktiskt.
Utbildningen genomförs årligen och pågår från november till och med mars och
innehåller sammanlagt tre internat, med mellanliggande hemarbete.
Mer information:
https://socialdemokraterna.abf.se/varautbildningar/ledarskapsutbildning/ansokan-till-pabyggnad-for-dig-som-lederpartivanner/

FUNKTIONSUTBILDNINGAR
Folkrörelser och föreningar behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen
och fånga upp engagemang. För att stärka medlems- och samarbetsorganisationer erbjuder ABF
styrelseutbildningar i hela landet.
För mer information besök ABF Hallands hemsida
https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-halland/
Utbildningstillfällen
Februari
20 onsdag

Kommunikation

Vidareutbildning

Halmstad

Mars
21 torsdag

Cirkelledarutbidlning Steg G

Grundutbildning

Varberg

April
4 torsdag
12 fredag
12 fredag
12 fredag

Gruppensutveckling
Sekreterarutbildning
Ordförandeutbildning
Kassörsutbildning

Vidareutbildning
Funktionsutbildning
Funktionsutbildning
Funktionsutbildning

Halmstad
Varberg
Varberg
Varberg

Maj
2 torsdag
9 torsdag

Cirkelledarutbidlning Steg G, träff 1
Cirkelledarutbidlning Steg G, träff 2

Grundutbildning
Grundutbildning

Varberg
Varberg

Juni
3 måndag

Studieorganisatörsutbildning

Funktionsutbildning

Halmstad

September
5 torsdag
12 torsdag
18 onsdag
19 torsdag

Cirkelledarutbildning Steg G, träff 1
Cirkelledarutbildning Steg G, träff 2
Lärstilar
Cirkelledarutbildning Steg G, träff 3

Grundutbildning
Grundutbildning
Vidareutbildning
Grundutbildning

Ej klart
Ej klart
Halmstad
Ej klart

November
7 torsdag
14 torsdag

Cirkelledautbildning Steg G
Time to think

Grundutbildning
Grundutbildning

Halmstad
Halmstad

Pedagogisk
handledarutbildning
För att göra våra medlemsutbildningar ännu bättre kommer vi under året att
skicka medlemmar från hela Halland på pedagogisk handledarutbildning.
Utbildningen genomförs av det nationella pedagoglaget på ett antal platser i
landet. Handledaren ska efter utbildningen kunna lägga upp, genomföra och
efterarbete för Medlemsutbildning del 1 eller 2 men också andra typer av studier.
Vår 2019
Utbildningen sker under två obligatoriska helginternat, 29 - 31 mars och 26-28
april. Utbildningen genomförs på VSAF i Viskadalen. Sista anmälningsdag är 1
mars.
Mer information
Är du, eller vill bli handledare i partiet, och intresserad av att gå?
Kontakta studieorganisatören i din arbetarekommun.

STUDIER I DIN FÖRENING?
Starta en studiecirkel I din förening! På www.socialdemokraterna.abf.se kan du
läsa mer om aktuella utbildningar och ladda ner material. Här nedanför ser du ett
axplock av vad som är aktuellt just nu.
Nu är det snart val igen och mycket står på spel för
medborgarna i Europas länder. Under de senaste åren
har EU arbetat med frågor av central betydelse för
tryggheten, jobben, tillväxten, demokratin och miljön.
Tanken är att det här studiematerialet ska vara ett
verktyg för er som vill engagera er i valrörelsen, och
en introduktion till EU och debatten om Europas
framtid.

I denna bok får Stefan Löfven i en essä samt Magdalena Andersson,
Peter Hultqvist och Margot Wallström i intervjuer utveckla tankarna
om det starka samhället.
Det starka samhällets revansch handlar om att politiken måste kliva
fram, med investeringar, samhällsansvar och jämlikhetsfokus.

Vilken politik krävs för att vi ska känna oss trygga?
Människan har större möjligheter än någonsin
tidigare. Samtidigt är utmaningarna fler, liksom
hoten.
Materialet tar upp några viktiga aspekter av
säkerhetspolitiken och det går att under en kväll
läsa delar av det och diskutera eller lägga till flera
möten och ta upp fler eller alla av de frågor som
behandlas.

