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Oktober
1-2 oktober

Handledarutbildning för medlemsutbildning 1,
Internat på Backagården Höör.
kl.9.30. 1/10-ca.14.30. 2/10. Sista anmälningsdag 27/9
Målgrupp: Nya medlemmar som har gått steg 1 och 2.
https://response.questback.com/socialdemokraterna/esck8qihnc

7-9 oktober

Handledarutbildning 2022
Målgrupp: Medlemmar som har gått steg 1 och 2 och som vill ta ett
Större utbildar- ansvar för bildningen i partiet. Två helger 7-9/10, 24/12 anordnas nationellt med sista anmälningsdag 2 september
https://response.questback.com/socialdemokraterna/ummlrf4uzo

8-9 oktober

Facket och Politiken
Målgrupp: Nya medlemmar som har gått steg 1 eller likvärdig
utbildning. Hur hänger det ihop? Internat på Backagården Höör.

kl.9.30. 8/10-ca.14.30. 9/10. Sista anmälningsdag 4/10
https://response.questback.com/socialdemokraterna/vqvzznz6wj

12/10-16/11

Steg 1, Partidistriktet håller uppsamlande över Skåne
Målgrupp: Nya medlemmar i Skåne! Digital 5 tillfällen
Kl.18.00-ca20.30. 12,19,26/10,9,16/11
https://response.questback.com/socialdemokraterna/ouky1rcpon

2022-09-15

Socialdemokraterna i Skåne
Studieprogram hösten 2022

29 oktober

Regional studiekonferens
Backagården Höör
Målgrupp: Arbetarekommunernas studieorganisatörer
Dagen då vi studieledare samlas regionalt, utbyter erfarenheter och
lyssnar på spännande föreläsare. Skåne ska ha den bästa
studieverksamheten i landet!
https://response.questback.com/socialdemokraterna/wqiub3daad

November

12-13 november

Medlemsutbildning, del 2
Målgrupp: Medlemmar som har gått steg 1 eller likvärdig utbildning
Internat på Backagården Höör.

kl.9.30. 12/11-ca.14.30. 13/11. Sista anmälningsdag 8/11
https://response.questback.com/socialdemokraterna/8oydja4fmd

18-20 november

Medlemsutbildning, del 3
Målgrupp: Medlemmar som har gått steg 1 och 2
Anordnas av Partiet centralt. Plats Bohusgården Uddevalla
Kl.17.00. 18/11-kl.15.00 20/11. Sista anmälningsdag 21/10
https://socialdemokraterna.abf.se/fordeltagare/medlemsutbildning/ansokan-del-3/

22 november

Regional studiekonferens digital
Målgrupp: Arbetarekommunernas studieorganisatörer
Årets sista!
https://response.questback.com/socialdemokraterna/g1znmk8aor
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26 november

Internationell studiekonferens
Målgrupp: Vår politik är internationell solidaritet, alla medlemmar!
Malmö ABF Spånehusvägen 47. kl.10.00-15.00
En dag fylld med spännande gäster och föreläsningar, vi pratar
världen i Malmö!
https://response.questback.com/socialdemokraterna/luhlc2te37

2023

Kvinna i politiken / mentorskap,
Målgrupp: Förtroendevalda kvinnor i kommun, region och riksdag
Anmälning för mentorskap 2023 senast 10 januari 2023 till regional
studieombudsman margareta.l.eriksson@socialdemokraterna.se

December
ABF, https://www.abf.se/om-abf/dataskyddsforordningen-gdpr/
Socialdemokraterna, https://www.socialdemokraterna.se/integritetspolicy
Margareta Liljedahl Eriksson
Margareta.l.eriksson@socialdemokraterna.se
Regional studieombudsman
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Praktisk information
Anmälan sker via arbetarekommunens studieorganisatör som i sin tur översänder
anmälningarna till partidistriktets expedition via angiven länk för respektive
utbildning. Utbildningarna och konferenser genomförs i samarbete med ABF
Skåne.
Socialdemokratisk medlemsutbildning grund,
Utbildningarna riktar sig till nya medlemmar och ger kunskap om vår historia,
ideologi och partiorganisationen.
Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning genom sitt medlemskap.
Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste
verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en
bra introduktion. Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om
politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem
bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.
Medlemsutbildning del 1 digital 5 tillfällen för nya medlemmar som ger en
introduktion till vår ideologi, historia och organisation. Uppsamlande över Skåne.
Medlemsutbildning del 2 omfattar ett internat med övernattning (lördag-söndag)
och erbjuder deltagarna en ökad kunskap om det politiska arbetet, organisation,
ideologi och vår historia.
Medlemsutbildning Facket och politiken omfattar ett internat med
övernattning (lördag-söndag) och ger fördjupad förståelse för facklig-politisk
samverkan, det fackliga arbetet och arbetsrätt.
Kostnaderna för del 2 och Facket och politiken står partidistriktet för, dock ej
resekostnader eller förlorad arbetsförtjänst.
Medlemsutbildning del 3 genomförs av partistyrelsens kansli. För att få gå denna
utbildning ska deltagaren ha gått Medlemsutbildning del 1 och 2 samt Facket och
politiken eller likvärdig utbildning i sin fackliga organisation.
Pedagogisk Handledarutveckling (studieportalen)
Genomförs av partistyrelsens kansli. Det är en utbildning där handledare för
medlemsutbildning del 1 och 2 ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper i
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värdegrundsdrivet handledarskap. Utbildningen omfattar två helger som internat
varav deltagaren måste gå båda tillfällen.
Handledarutbildning för medlemsutbildning del 1
Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste
verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en
bra introduktion. Medlemsutbildning del 1 ska genomföras av
arbetarekommunerna. För att stimulera fler arbetarekommuner att genomföra del 1
genomför partidistriktet en handledarutbildning med fokus på innehåll och
pedagogik i medlemsutbildning del 1. Utbildningen riktar sig till dig som vill
genomföra medlemsutbildning i din arbetarekommun.
Kvinna i politiken
”Kvinna i politiken” är satsning för att genom mentorskap stärka kvinnliga
förtroendevalda i sin roll som politiker och öka det politiska handlingsutrymmet för
förtroendevalda kvinnor i Skåne. Utbildningen påbörjas i maj med fokus på
mentorskap och nätverkande och pågår tom november
Internationell verksamhetskonferens
Hur gör vi för att stärka engagemanget och höja ambitionen i arbetarerörelsen för
internationell solidaritet. För socialdemokratin är arbetet med internationellt
solidaritetsarbete och fredsfrågor en stark tradition. Det tillhör inte bara vår
historia, det tillhör vårt DNA. I verksamhetskonferens samlas vi och lär oss mer.
Hur vi kan tillsammans arbeta i cirklar och projekt med tema internationell
solidaritet i din arbetarekommun och s-förening. För att växa som rörelse och
engagera fler. Utbildningen riktar sig till alla våra medlemmar.

Regional studiekonferens
Konferens för arbetarekommunernas studieorganisatörer för löpande information,
diskussion och utvärdering av partidistriktets och arbetarekommunernas
studieverksamhet i nära samverkan med ABF-avdelningarna.
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