
Backagårds
A K A DEMIN

Vill du vara med och bekämpa klassamhället, lyfta och ta 
kampen för arbetarklassens villkor? Vill du vara en av dem  
i det främsta ledet som ska ta den Skånska arbetarrörelsen 
in i framtiden? Är du vår framtida idé- och budbärare?  
Då är detta en utbildning för dig!

EN GEMENSAM FÖRDJUPAD UTBILDNING MED 
SOCIALDEMOKRATERNA, LO OCH ABF I SK ÅNE



Målgrupp och 
kvalifikationer
Backagårdsakademin vänder sig 
till anställda och förtroendevalda  
i LO, ABF och Socialdemokraterna. 
Utbildningen arrangeras av LO- 
distriktet i Skåne, ABF Skåne och 
Socialdemokraterna i Skåne. 

Kvalifikationskrav avgörs av 
respektive organisation men  
ska vara likartade och motsvara 
erfarenheten av att ha verkat som 
förtroendevald eller medarbetare 
inom organisationerna under 
minst två år. 

• Socialdemokraternas kvalifi-
kationskrav är att medlems-
utbildning del 1–3 och ideologisk 
utbildning eller facklig-politisk 
spetsutbildning bör vara genom-
förd.

• I ABF organisationen ska sökan-
de ha erfarenheterna av två år 
sosm förtroendevalda i organisa-
tionen eller två år som anställda 
medarbetare inom ABF.

• Sökande från LO-förbunden ska 
ha gått facklig/politisk spets-
utbildning eller liknande, de ska 
även vara godkända av respek-
tive förbund. Minst två år som 
förtroendevald.

Syfte med  
utbildningen 
• att erbjuda deltagarna fördjupad för-

ståelse i metoder, teorier och pedagogiska 
verktyg. 

• att utveckla den livskraftiga folkbild-
ningen, politiska- och fackliga folkrörelse-
arbetet för att stärkta möta våra utma-
ningar.

• att höja kunskapsnivån inom opinions-
bildning och demokratiutveckling.

• att gemensamt utveckla den Skånska 
arbetarrörelsen som en folk rörelse i vår 
samtid och framtid. 

Backagårdsakademin är en mötesplats 
mellan fackförbunden, folkbildningen och 
politiken. Kvalificerade kursledare medver-
kar under hela utbildningen. Även externa 
föreläsare kommer att gästa utbildningen.

Utbildningen kommer att genomsyras av 
folkbildning och vara processinriktad. 

Det är en frivillig utbildning som verkar  
i en folkbildande anda. 

Deltagarna blir en del av en studiekultur 
som på sikt ska påverka dem att med ökad 
kunskap bli stärkta som ansvarsutkrävare 
och samhällsbyggare. 

Som deltagare växer ni tillsammans för 
att efter genomförd utbildning kunna ta ett 
ansvar för rörelsens behov och arbete med 
att stärka den Skånska arbetarrörelsen och 
säkra den gemensamma framtiden. 

Backagårds
A K A DEMINEN GEMENSAM FÖRDJUPAD UTBILDNING MED 

SOCIALDEMOKRATERNA, LO OCH ABF I SK ÅNE



Mål
Målet med Backagårdsakademin är att när 
du har genomgått utbildningen är du en 
stark idé- och budbärare som folkbildare, 
organisatör och tänkare för den Skånska 
arbetarrörelsen. 

Utbildningen ska rusta fler individer för 
det uttalade målet att vilja göra en stärkt in-
sats i samtliga av den Skånska arbetarrörel-
sens folkbildande, fackliga och politiska led.

Backagårds Utbildningen omfattar 12 dagar 
med internat/externat, hösten 
2021 och våren 2022. 
Det blir två internat och  
resterande är endagarsträffar. 
Vi kommer att vara på Backa-
gården i Höör hela utbildnings-
tiden.

Första internatet genomförs 
fredag–söndag 22–24 oktober 
2021.

Övriga utbildningstillfällen kom
mer utbildningen att besluta om. 

UTBILDNINGEN KOMMER ATT  
FOKUSERA PÅ FÖLJANDE OMRÅDEN 

•  Folkbildningens idéhistoria  
– Folkrörelsernas framväxt

•  Från ord till handling – vi stärker  
oss i organisering och mobilisering

•  Folkrörelser –  folkbildning som lärande  
och bildande i våra organisationer

•  Uppdaterad samhällsanalys  
– Ojämlikhetens orsaker 

•  Påverkansarbete och gemensamma  
utmaningar



Deltagande på Backagårdsakademin
Utbildningen sträcker sig över två terminer och som deltagare ska du vara 
medveten om att det förväntas av dig att du deltar vid alla tillfällen. Detta 
innebär att det kan förekomma mellanliggande arbete vilket du också ska ha 
tid till.

Kostnad
Den anmälande organisationen står för eventuell förlorad arbetsförtjänst  
och resor. De arrangerande organisationerna står för övriga kostnader. 

Ansökan
Ansökan ska göras senast den 31 augusti till ABF Skåne:  
maria.olsson@abf.se

I ansökan ska följande framkomma:
• Namn, kontaktuppgifter och organisation. 
• Varför ska du bli antagen till Backagårdsakademin? 
• Hur uppfyller du din organisations kvalifikationskriterier?

Ansökningarna hanteras av en ansökningskommitté.
Har du frågor så kontakta en av de arrangerande organisationerna.  

Logga Logga Logga


