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Skolering

Senterungdommens skoleringsprogram ligger til grunn for skole-
ringen i organisasjonen. Skoleringsprogrammet ligger i dokument- 
mappa på Innsiden. Dette skal kvalitetssikres av organisatorisk 
utvalg hvert år, så justeringer kan forekomme fra år til år. 

Senterungdommen har et variert kurstilbud. De faste kursene 
kan du også se i forslaget til årshjul i kapittel 2. Det arrangeres 
forskjellige typer kurs sentralt. Videre tilbyr organisasjonen  
både kursmateriell og ulike studieringer. Disse kan både fylkeslag 
og lokallag bruke for å holde egne kurs. Kursene våre legges opp til 
å være lærerike samtidig som vi skal ha det sosialt og moro.

Skoleringen vi tilbyr er et at de viktigste tilbudene våre medlemmer  
får, både politisk og organisatorisk.

Lokal- og fylkeskurs

Det er mange fylkes- og lokallag som arrangerer kurs. Det er viktig 
for Senterungdommen med gode kurs lokalt. Her kan medlemmer 
få mer kunnskap, og ikke minst ha det trivelig sammen. 

Husk – det å arrangere kurs er ikke vanskelig!

Punkter ved planlegging av kurs:
Mål
Sett dere et klart mål for hva dere ønsker med kurset. Dette målet 
bør man bruke til å styre planleggingen.

Innhold
Det er ofte klokt at man velger noen få konkrete temaer, heller 
enn vide og omfattende temaer. Da kan man heller arrangere 
flere kurs. Husk alltid på hvilken målgruppe kurset retter seg mot. 
Det å variere på hvilken arbeidsform man har på kurset er klokt.  
Foredrag i mange timer i strekk blir ofte tungt.

Innledere
Det er viktig at man gjør klare avtaler med dem som skal innlede, 
både når det gjelder tidsbruk og innhold. Det er mange både i 
Senterpartiet og Senterungdommen som kan holde innledninger 
på kurs. Senterungdommen sentralt hjelper alltid til med hjelp og 
støtte. Ikke nøl med å ta kontakt med noen i sentralstyret eller på 
kontoret.

Innsiden finner du på
innsiden.sp.no.

(forrige side)  
Foto: Cathrine Dokken 
Fra +Bygda 2013

Ta gjerne kontakt med sentralstyret om de kan 
holde innledninger. Hvem som sitter i  
sentralstyret finner du på:  
senterungdommen.no/Folk-i-SUL

http://innsiden.sp.no
http://senterungdommen.no/Folk-i-SUL
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Sosial aktivitet
Det er alltid fint å ha en sosial aktivitet sammen med skoleringen 
for at deltagerne skal bli bedre kjent og ha det hyggelig samtidig 
som man lærer noe nytt. Forbered dere og deleger ansvaret for en 
eller to slike aktiviteter. 

Lokaler
Det er mulig å få lånt mange lokaler. Skoler, samfunnshus, 
kommunehus og mange andre bygg er mulig å få lånt gratis eller 
svært rimelig. Det er klokt å planlegge dette i god tid. Skal man ha 
overnatting er det svært ofte mulig å forhandle om pris.

Økonomi
Det er viktig at man har kontroll på dette. Det å sette opp et enkelt 
budsjett kan være til god hjelp. Det er mulig å få støtte til kurs  
gjennom forskjellige organisasjoner, i tillegg til å bruke frifond- 
midler. Se mer i kap. om økonomi.

Grønnskolering: Fylkes- eller regionsvise kurs
Grønnskolering finner du i årshjulet på senvinteren/våren, og er et 
kurs åpent for alle medlemmer i fylket. Her er det fylkeslaget som 
står som arrangør. Målet med denne skoleringen er å samle flest 
mulig medlemmer til skolering, både om politiske tema, men også 
for å bygge laget sosialt. I områder der et fylke ikke har ressurser 
til å arrangere dette alene, kan det selvfølgelig samarbeides. 

Sentrale kurs
Sentrale kurs er for Senterungdommer fra hele landet. Hvilke tema 
og hvilke kursdeler som holdes varierer.

Vårslepp:
Her inviteres alle medlemmer til å være med på kurs. På disse 
kursene er det et variert program. Det skal være kursdeler tilpasset 
både den nyinnmeldte og de som har lang erfaring. På alle sentrale 
kurs skal det arrangeres aktivitetskurs, politiske seminar, og  
organisasjonskurs. Det vektlegges at alle skal føle seg hjemme, og 
at man har gode sosiale opplegg.
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Sommerleir:
Her vil det bli tilbudt variert skolering for de som ønsker det. Det 
arrangeres aktivitetskurs, politiske seminar, og organisasjonskurs. 
Her vektlegges det også å nyte den herlige sommeren sammen 
med andre ungdommer. Fast på programmet er også Sentertin-
get, et rollespill der man får oppgaver hentet fra prosessene rundt 
valget og i Stortinget.

Debattantskolering:
I valgår arrangeres det en samling for de som skal gå skole- 
debatter i sine fylker. Her er det et begrenset antall plasser per 
fylke.

Toppskolering:
Hvert år arrangeres det en skolering for de som ønsker seg større 
utfordringer og ny kunnskap. Toppskolering er et kurs som først 
og fremst retter seg mot de medlemmene som allerede har vært 
innom nybegynnerkurs og kurs for viderekommende. Dette kurset 
er øverste skoleringsnivå i senterungdommen og har få plasser. 
Skoleringen blir hvert år annonsert, slik at interesserte medlemmer 
har mulighet til å søke om å delta. 

Studiearbeid

Studiearbeid er et  godt  tilbud  for  lokal-  og  fylkeslag.  Studie- 
arbeid kan man  drive med selv om man ikke har noe lokallag, bare 
man er en 5-6 stykker som har lyst til å diskutere  eller  lære  mer  om  
et  tema.  Studiearbeid i Senterungdommen organiseres gjennom 
Senterpartiets Studieforbund (SpS).

Arrangere kurs

Før man begynner den praktiske planleggingen bør følgende  
punkter være klare:

• Hvem ønsker vi å nå?
• Hvem kan vi regne med kommer?
• Hva har disse behov for å bli skolert i? (Husk at kursdeltakerne 

skal dra hjem og være bedre rustet til det daglige senter-
ungdomsarbeidet.)

• Er det mulig å få med flere fylkeslag, eventuelt lokallag, på 
dette kurset?

Tips til den praktiske planleggingen av kurs
• Kontakt kursstedet tidligst mulig. Kanskje 

kan dere få billigere eller bedre lokaler ved å 
undersøke flere alternativer? Dersom ingen 
er kjent på stedet bør dere dra å se på det, 
eller få andre til å se på det for dere. Unngå 
misforståelser, spør heller en gang for mye.

• Når programmet begynner å ta form, må 
man kontakte innledere. Disse må få skikkelig 
beskjed om hva som ventes av dem (se 
også kapitlet om arrangering av møter).

• De sosiale delene av kurset må også plan-
legges skikkelig om de skal bli vellykket. 
Husk at kurset skal avvikles slik at folk 
får lyst til å komme igjen, og at de som 
ikke var der angrer bittert på det!

• I god tid før kurset sendes det ut 
innbydelse med program, praktiske 
opplysninger og  påmeldingsfrist.

Senterpartiets Studierforbunds nettsider finner du  
på: www.senterpartiskolen.no.

http://www.senterpartiskolen.no

