Föreläsningar och
utbildningar 2020

”Ensam är aldrig stark. Ensam är alltid bara …..ensam.”
Henrik Schyffert

Med upplysta medlemmar bygger vi en stark folkrörelse och kan på så vis sprida
våra idéer för en tidlös samhällsmodell som bygger på tanken om alla människors
lika värde, solidaritet, jämlikhet och rättvisa och det sätt som vi vill lösa de framtida
utmaningar som vi står inför. Kunskap ger makt att förstå den tid vi lever i men
också verktyg att försvara demokratin när den är under attack. Med ett nytt grepp
kring folkbildningen ser vi fram emot fulla hus när vi nu presenterar årets
studiehäfte där ABF och Socialdemokraterna krokar arm till folkbildningens försvar.

HELSINGBORG

Låt 2020 bli folkbildningens år!
2020 testar vi ett helt nytt grepp där vi kommer att köra små aptitretare på cirklar
för att väcka intresse men också öka kunskapen runt vissa områden. Även
fortsättningsvis kommer Röd torsdag/torsdagscafé med förtroendevalda varvas med
föreläsningar kring alltifrån retorik till den svenska modellen. Varje torsdag startar
klockan 18.00 och kostar ingenting (fika ingår). Man behöver heller inte vara
medlem så ta gärna någon vän eller kollega med dig så kanske ni kan dra igång en
cirkel kring det ämne som ni lyssnat på. Läs vidare om cirklar nedan.

Varvat med torsdagsföreläsningarna så kommer förtroendevalda i Helsingborg med
olika uppdrag att prata kring sina hjärtefrågor. En och annan överraskning kan vi
också bjuda så håll koll på hemsidan så du inte missar något intressant.
Förutom våra ”Röda torsdagar” anordnar vi steg 1-utbildning för våra medlemmar.
Under totalt 2 heldagar får man koll på arbetarrörelsens historia, ideologi,
organisation och annat som man vill ha koll på som medlem. Du bör ha gått minst
steg 1 för att få ett politiskt uppdrag och den är också nödvändig ifall du vill gå
vidare till steg 2 och 3 som partidistriktet respektive partistyrelsen anordnar.
Vi genomför studiecirklar i samarbete med ABF. Oftast behandlar dom
föreningskunskap men om du har önskemål om andra studiecirklar så berätta det för
oss. Om du blir väldigt intresserad av ämnet under en Röd torsdag så ser vi till att
skapa en cirkel. En cirkel behöver minst 6 deltagare för att komma igång.
Med i detta häfte finns också de utbildningar som det skånska partidistriktet
anordnar. All anmälan till dessa görs separat. Mer information finns längre fram i
häftet.

Föreläsningar 2020

Svenska Modellen
Du lär dig förstå vad Svenska Modellen innebär.
Som föreläsare kommer två omtyckta och kända
professorer, Lars Berggren och Roger Johansson. Dom
kommer att presentera sig ytterligare på träffen.
Tid:
Datum:
Lokal:
Föreläsare:

18.00-20.30
torsdag 2 april 2020
Sundstorget 6
Lars Berggren och Roger Johansson

Agenda 2030 - globala målen
Embla Hägelmark, föreläsare från FN-förbundet
kommer och föreläser där främst de globala målen i
Agenda 2030 står i fokus.
Förutom fika kommer det självfallet
att ges möjlighet till en frågestund också.
Tid:

18.00-20.00

Datum:

torsdag 4 juni 2020

Lokal:

Sundstorget 6

Föreläsare: Embla Hägelmark

Retorik - Strategisk kommunikation
Vi får besök av Anders Sigrell, professor i retorik
på Lunds universitet. Han berättar för oss om retorik
och strategisk kommunikation. Retorik handlar om
sambandet mellan talaren, talet och lyssnaren. Strategisk
kommunikation handlar om vad, hur och med vem
man kommunicerar för att nå sitt mål.
Tid:

18.00-20.00

Datum:

torsdag 7 maj 2020

Lokal:

Sundstorget 6

Föreläsare: professor Anders Sigrell

Föreningskunskap
Tomas Nordström och Ingela Andersson
håller en föreläsning i Föreningskunskap.
Den tar bland annat upp hur och varför
föreningar bildas, varför man har stadgar,
skriver protokoll osv. Du som därefter vill lära dig
mera är välkommen att delta i en studiecirkel.

Tid:

18.00-20.00

Datum:

torsdag 5 mars 2020

Lokal:

Sundstorget 6

Föreläsare: Tomas Nordström och Ingela Andersson

Digitala samhället

(Uphovsrätt bild Lunds universitet)

Vi blir allt mer beroende av internet i vår
vardag och samhället i stort. Alla vet inte hur det
fungerar utan känner sig som digitala analfabeter.
Denna träff är för dig som känner dig osäker eller
behöver mer kunskap för att våga ta klivet. Du lär dig
allmänt om internet men också specifikt hur du kan använda dig av internet i din
mobiltelefon, surfplatta och på andra sätt. En kortare presentation av olika sociala
medier kommer också att göras. Möjligheten att starta cirkel därefter finnes.
Tid:

18.00-20.00

Datum:

Fastställs senare. Håll koll på hemsidan.

Lokal:

Sundstorget 6

Föreläsare: Dan Karlsson

Sossekören

(Upphovsrätt bild CC0 1.0 Universal)

Succékören fortsätter med sikte på att
förstärka skönsången i leden på Första maj
Inga förkunskaper behövs. Cirkeln är öppen för
alla medlemmar så häng på! Röda Sångboken ingår!
Omfattning: 10 träffar x 2 studietimmar (våren)
Tid:

19.15-20.45

Start:

torsdag 23 januari 2020

Lokal:

partiexpeditionen

Ledare:

Thomas ”Totte” Långberg

Anmälan:

snarast

Medlemsmodellen
Hur kan ni göra er förening bättre? Hur
kan ni öka i medlemsantal och få aktiva
medlemmar? Den här cirkeln kanske ger
just er förening svaren… Genom att arbeta
tillsammans i styrelsen så lär man sig genom att
resonera kring nuläge och hur den kan
utvecklas- tillsammans! Cirkeln (kurs) bör
genomföras styrelsevis inom en förening och
det finns inga hinder att flera föreningar går den tillsammans.
Medlemsmodellen består av en bok som i sin tur har 8 steg att gå igenom. Här finns
praktikfall och frågeställningar att fundera över.
Ni avgör själv hur många gånger ni vill träffas men det kan vara klokt med en
inledande träff och sedan minst en träff per modul, dvs 9 träffar. Ni utser själv
cirkelledare och bestämmer tillsammans var, när och hur ni ska träffas. Vi hjälper
gärna till att ordna lokal i Folkets hus om ni saknar sådan.

Våra steg 1-utbildningar
I Helsingborg anordnar vi steg 1-utbildning för våra medlemmar. Under totalt 2
heldagar får man koll på arbetarrörelsens historia, ideologi, organisation och annat
som man vill ha koll på som medlem. Du bör ha gått minst steg 1 för att vara aktuell
för ett politiskt uppdrag. Utbildningen hålls på vår expedition på Sundstorget 6 som
är tillgänglighetsanpassad. Våra handledare är också utbildade för ändamålet.

Följande datum är aktuella under 2020:
-Steg 1 dag 1:
vår: 18/1, 7/3, 9/5,
höst: 12/9, 17/10, 28/11
-Steg 1 dag 2:
vår: 25/11, 14/3, 16/5,
Höst: 19/9, 24/10 och 5/12

Partidistriktets utbildningar
För att kunna tillgodose alla kunskapstörstande partister samt skapa möjlighet att
bygga större personliga nätverk kring specifika frågor, bjuder det skånska
partidistriktet in till olika utbildningar. Nedan följer ett urval. Alla tillfällen är på
Backagården utanför Höör om inget annat anges. Du kan också se alla utbildningar
på: http://www.socialdemokraternaskane.se/engagera-dig/studier-2020/
Januari;
25-26 januari
25 januari

anmälan omgående!
Uppstart: Ledarskapsutbildning
Rättvis klimatomställning

Februari
29 februari
29 februari-1 mars
29 februari

Utbildning i medlemssystemet (CRM) Malmö
Medlemsutbildning, del 2
Fördjupning ideologi del 1 av 3

April
4 april
4 april

Fördjupning ideologi del 2 av 3
Handledarutbildning för medlemsutbildning del 1 (del 1 av 2)

Maj
9 maj
10 maj
9-10 maj

Fördjupning ideologi del 3 av 3
Handledarutbildning för medlemsutbildning del 1 (del 2 av 2)
Styrelsen som utvecklingskraft

September
18-20 september
26 september

Grundläggande handledarutbildning del 1 av 2
Sörj inte, organisera

Oktober
10-11 oktober
14 oktober

Medlemsutbildning, Facket och Politiken
Utbildning i medlemssystemet (CRM)

November
6-8 november
14 november
14 november
14-15 november

Grundläggande handledarutbildning del 2 av 2
Kvinna i politiken
Politisk kommunikation
Medlemsutbildning, del 2

December
11-13 december

Medlemsutbildning, del 3 (PS Kansli)

Praktiskt kring våra studiecirklar
Vi genomför våra studiecirklar tillsammans med vårt studieförbund, Arbetarnas
BildningsFörbund i Helsingborg. Cirklarna behöver ha minst 6 deltagare för att
starta.
Grundprincipen är att deltagarna ska ha inflytande på innehåll och upplägg. Ledaren
har oftast ett bra förslag på innehåll och upplägg.
Medlemmar i Socialdemokraterna i Helsingborg går cirklarna utan någon kostnad.
Cirkelledarna får inget arvode för sitt arbete.

OBS! All anmälan till cirklar och
utbildningar görs till e-postadress:
studierhelsingborg@socialdemokraterna.se
Skriv i ämnesraden vilken utbildning/cirkel
du är intresserad av och i mailet meddelar du:
namn, personnummer, epost och mobilnummer.
Du behöver INTE anmäla dig till våra Röda torsdagar! Fri entré och alla är
välkomna till både temakvällar och föreläsningar, så ta gärna med en vän, kollega
eller granne som verkar intresserad. Folkbildning har aldrig varit hetare eller mer
nödvändigt! Kolla socialdemokraternahelsingborg.se för mer information

Socialdemokraterna
Sundstorget 6
252 21 Helsingborg
042-21 03 73
helsingborg@socialdemokraterna.se

ABF Helsingborg
Box 2099
250 02 Helsingborg
042-17 64 00
info.helsingborg@abf.se

2020-01-15 Vehid Stovrag, Anders Svärd och Dan Karlsson

