Att vara lokalpolitiker
För dig som har ett förtroendeuppdrag
åt partiet
För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av
hörnpelarna. Att vara lokalpolitiker är en ettårig processutbildning
på distans som arrangeras för S i Västra Götaland och Hallands sex
partidistrikt och 55 Arbetarkommuner.
Det innebär att deltagarna får tillgång till ett brett nätverk av
förtroendevalda för att byta erfarenheter, kunskaper och få nya
vänner för livet!
Vi som jobbar med Att vara lokalpolitiker
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Kursinformation
Målgrupp
Distanskursen vänder sig till de som har förtroendeuppdrag i kommun
eller region.

Kurstid & tidsåtgång
Kursen är på distans, går över två terminer och innehåller fyra
internatträffar på Viskadalen Kurs & Konferens. Det finns möjlighet
att anmäla sig till kursstart som sker varje år i januari, augusti och
oktober.

Kursblock och teman
Kursblocken har följande teman:
Block 1: Den Socialdemokratiska ledarskapsidén
Block 2: Idéburet ledarskap för rörelsen
Block 3: Att utvecklas i ledarrollen
Block 4: Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

Innehåll
•
•
•
•
•
•

Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
Vad förväntas av mig som förtroendevald
Socialdemokratiskt ledarskap
Ideologi & värderingar
Organisationskultur
Jämställdhet

Mål
Efter avslutad kurs ska deltagarna:
- kunna företräda sig själv och Socialdemokraterna i ett
förtroendeuppdrag
- ha förståelse för sin roll i gruppen och sitt ansvar som förtroendevald
- ha förståelse för den egna organisationens kultur
- kunna relatera till vår politik, organisation och kommunikation utifrån
ett jämställdhetsperspektiv
- fått verktyg och ökad insikt i hur Socialdemokraterna praktiskt
använder sina värderingar och människosyn i sitt ledarskap

Viktigt att veta
Det ingår i kursen att tillsammans med övriga deltagare eller på egen
hand genomföra ett antal kursuppgifter på distans, utöver internaten.
Som stöd under hela kursen finns S-handledare från partidistrikten. Vi
använder vår digitala lärplattform Ping Pong för all redovisning av
kursuppgifter.

Anmälan
Ansöker till kursen gör du via länk på vår hemsida.
www.a-folkhögskolorna.se/course_type/siv-kurser

För mer information:
För aktuell information om kurstider m.m. läs på Arbetarrörelsens
Folkhögskolas hemsida: a-folkhögskolorna.se
Du kan också kontakta studieorganisatören i din Arbetarkommun
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