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En spetsig ledarutveckling för dig m
ed 

fackligt uppdrag och/eller politiskt intresse
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Facklig-politisk 
Spetsutbildning

En spetsig ledarutveckling för 
framtidens samhällsingenjörer
Facklig-politisk spetsutbildning vänder sig till fackligt- och/eller politiskt 
aktiva eller samhällsintresserade med värderingar åt vänster.  
Utbildningen görs av Albins folkhögskola i samverkan med LO-distriktet 
i Skåne, Socialdemokraterna i Skåne samt ABF Skåne.

Ett fantastiskt samhälle växer inte ur 
välgörenhet, det byggs genom aktiv 
solidaritet.  
Solidaritet bygger inte på nostalgiska 
drömmar om dåtiden utan på 
innovativa verktyg för framtiden. 
Framtidens verktyg skapas just nu. 
Facklig-politisk spetsutbildning 
bygger framtidens 
samhällsingenjörer. 

Målgruppen är människor som 
tänker vara en aktiv del i 
utvecklingen av framtiden. Det finns 
inga krav på nuvarande fackliga- 
och/eller politiska uppdrag. Det är 
inte vad du har gjort som är det 
viktiga, utan vad du kommer att 
kunna göra. Demokrati är inget 
vakuum, om inte du tar platsen gör 
någon annan det.
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Kursens syfte 
Syftet med kursen är att fördjupa vår 
facklig-politiska samverkan och öka 
fackföreningens inflytande i 
socialdemokratins utveckling. Vi 
kommer alltså att utveckla dem som 
ska utveckla politiken. Syftet är att 
skapa tänkare, agitatorer, 
organiserare och samhällsdesigners. 
Vi skapar en bättre plattform för att 
utveckla socialdemokratisk politik 
genom bland annat fler LO-anslutna 
medlemmar i partiet och fler 
socialdemokratiska mandat i 
framtida val.

Målgrupp 
- Fackligt aktiva med eller utan 

förtroendeuppdrag inom LO-
familjen. 

- Aktiva Socialdemokrater med eller 
utan förtroendeuppdrag i partiet. 

- Människor med intresse av 
samhällsförändring som definierar 
sig ”till vänster om mitten”.

En ledarutveckling 
Kursen genomförs av Albins 
folkhögskola i samverkan med LO-
distriktet i Skåne, ABF Skåne och 
Socialdemokraterna i Skåne. Under 
kursen får du chansen att öka din 
förståelse för viktiga sammanhang, 
både lokalt, nationellt och globalt. 
Kursen kommer att ge dig helt nya 
förutsättningar att påverka. 

Kursen kommer att utgå ifrån dig 
som person, den kommer att 
utveckla dig som ideolog, tänkare 
och ledare. Fokus kommer att ligga 
på att öka din faktiska kompetens. 
Kursen kommer att utmana din 
värdegrund, din tankar och dina 
ledaregenskaper. 

Du kommer att växa på fler än ett 
plan.
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Datum för stegen 
21 - 23 maj 2019 håller vi det första 
internatet, det andra internatet hålls  
10 - 12 september, resan till Bryssel 
blir i oktober och det avslutande 
internatet hålls 19 - 21 november. 
Cirkelträffarna kommer ni 
gemensamt att bestämma om i 
respektive grupp.  

Upplägg 
Kursen genomförs som 3 internat á 
3 dagar samt en resa á 4 dagar. Totalt 
alltså 13 kursdagar samt 
mellanliggande arbeten i 
studiecirkelform under 
uppskattningsvis 18 timmar. Samtliga 
steg kommer att genomföras under 
2019. 

Innehåll 
Kursen kommer att förhålla sig till 
den aktuella debatten, inom bland 
annat regional utveckling, välfärd, 
miljö, internationellt, och där utgå 
från arbetarrörelsens värderingar om 
allas lika värde och rätt.  
Vidare kommer stor vikt att läggas 
på folkrörelser, folkbildning, 
ledarskap och aktivism. Att öka sin 
förmåga och kompetens inom 
området kommunikation är centralt 
och det kommer vi att jobba mycket 
med.

Studieresa till Bryssel 
Vi kommer att genomföra en 
studieresa till Bryssel under 2019.  
Du som deltagare kommer att få 
bättre insikt i hur vi kan påverka de 
beslut som fattas där samt hur dessa 
beslut påverkar vår politiska arena 
och vardag hemma. 
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Anmälan 
Sista anmälningsdag: fredagen den 2 
maj 2019. Anmälan skickar du till 
Albins folkhögskola, Eriksgatan 108, 
261 33 Landskrona. Alternativt 
kontaktar du Christina Loman, 
christina.loman@albins.nu  
Observera att anmälan måste bli 
godkänd av ditt förbund eller partiet, 
då det är organisationen som står för 
kurskostnaden. 

Kostnad 
Kurskostnaden blir 21.900 kr. Kost, 
logi, material och föreläsare ingår i 
detta. Resor och förlorad 
arbetsförtjänst tillkommer.  

Anm: 
För studieresan tillkommer kostnad 
för traktamente utöver förlorad 
arbetsförtjänst, däremot ingår flyg 
och hotell i kursavgiften 

Välkommen med din anmälan! 
Har du frågor får du gärna kontakta någon av oss: 
 
Ann-Sofie Garsén, Socialdemokraterna i Skåne, 0703 130 653  

Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne, 040-664 53 93  
  
Fredrik Augustsson, Albins folkhögskola, 070-694 66 16  
 
Maria Olsson, ABF Skåne, 0413-298 83 
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