
Certifieringskurs S-handledare
Folkbildning i socialdemokratiskt ledarskap på distans

Som S-handledare ingår du i ett gäng engagerade folk-
bildningsivrare som vill hjälpa sina partikamrater under 
våra ledarskapskurser i socialdemokratiskt ledarskap. 

Målsättningen för handledarskapet är att varje deltagare 
ska nå så långt som möjligt i sin personliga ledarskaps- 

utveckling. Som länken mellan deltagarna och kursledningen 
är du en viktig del i att forma och vidareutveckla pedago-

giken och kurserna i helhet.



KURSINFORMATION
Om kursen:
S-handledare är en ettårig distanskurs i handledarskap för distans-
kurser i Socialdemokratiskt ledarskap. Detta är en del i samarbetet 
mellan S i VGR, Halland och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göte-
borg och Viskadalen. Kursen vänder sig till dig som vill gå med i vårt 
S-handledlarlag och stärka och utveckla vår studieverksamhet.

Kursen går på distans med tre internatträffar och du kan påbörja kur-
sen tre gånger per år inför varje internat. Det spelar med andra ord 
inte någon roll i vilken ordning du läser kursen så länge du tillgodogör 
dig alla delar.

Parallellt med att du går S-handledarkursen ska du delta som hand-
ledare tillsammans med en certifierad handledare (mentor) på en av 
våra distanskurser i ledarskap. Alla S-handledare erbjuds även att 
gå Försvarshögskolans ledarskapsutbildning - Utvecklande ledarskap 
(UL).

Innehåll:
• Min roll som handledare
• Riktlinjer och handbok för handledare
• Socialdemokratiskt ledarskap
• Metod- och grupputveckling
• Reflektion
• Återkopplintg
• Lärplattformen
 
Som S-handledare erbjuds du även att gå Försvarshögskolans 
ledarskapsutbildning Utvecklande Ledarskap (UL) under eller efter 
din certifiering.

Handledarträffar
Internaten genomförs på Viskadalen Kurs & Konferens utanför Borås.
• Träff 1 - Handledarrollen och socialdemokratiskt ledarskap
• Träff 2 - Metod- & grupputveckling
• Träff 3 - Reflektion och återkoppling

Ansökan:
Antagning sker kontinuerligt 
Ansök och läs mer om kursen på: 
www.a-folkhögskolorna.se/kurs/cert_s-handl
 
VSAF står för kostnaden för kursen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

KURSANSVARIG
Ulf Dahlberg
ulf.dahlberg@vsaf.nu
0320-183 44

KURSLEDARE
Sofia Bohlin
sofia.bohlin@vsaf.nu
0320-183 36

Gå in på vår kurssida och läs mer


