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Du ska inte tro det blir 
sommar……… 
Efter en lång väntan verkar det som om våren äntligen börjar 
få ett stabilt grepp om vår lilla del av klotet. I takt med att 
solens strålar värmer och blommorna slår ut och svalorna 
återvänder till sina bon under taknocken på  
mangårdsbyggnaden, så fortsätter arbetet på skolan. 

Kurser i höst
Framtidens ledare för S i väst 

Distanskursen är riktad till dig som vill vara med och utveckla 
vårt parti som socialdemokratisk ledare. Du får tillsammans 
med partivänner i Västsverige lära dig mer om strategiskt 
ledarskap, gruppen, laget och jaget. Mer information finns på 
http://a-folkhögskolorna.se/kurs/framtidens-ledare/
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Ny entré 

Som en förlängning på den nya 
infarten till skolan har även 
arbetet med en ny entré 
påbörjats. Stora delar av 
markarbetet är redan avklarat 
men viss byggnation återstår 
och vi hoppas att ni kommer att 
ha överseende med visst buller 
och damm det kommer att 
medföra.  

Yrkesutbildningar 

Det är forfarande öppet att 
söka till Fritidsledar- och 
Behandlingspedagog-
utbildningen.  Detta är två 
stycken tvååriga utbildningar. 
För mer information och 
ansökningsformulär besök 
http://a-folkhögskolorna.se 
klicka dig vidare till våra 
utbildningar och kurser. Det 
kommer att vara möjligt att 
söka dessa utbildningar ända 
fram till kursstart, så tveka inte. 

Ny medarbetare 

Från och med den 1:e juni 
kommer Katarina Bosetti 
Kristoffersson att börja arbeta 
på skolan. Hon kommer att 
ersätta Eva Olausson som går i 
pension.

http://xn--a-folkhgskolorna-swb.se
http://xn--a-folkhgskolorna-swb.se/kurs/framtidens-ledare/
http://xn--a-folkhgskolorna-swb.se
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Utvecklande ledarskap 

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens 
ledarskapsmodell sedan 2003. Vi erbjuder alla en kurs i 
Utvecklande ledarskap. Kursen kan med fördel användas även 
som styrelseutveckling. Kursen är 2+1 dag samt mellanliggande 
arbete på distans. Mer information och anmälan finns på vår 
hemsida http://a-folkhögskolorna.se.

Studiekonferens 2017 
Nu är det dags att anmäla sig till den årliga fackliga 
studiekonferensen som genomförs på Arbetarrörelsens 
Folkhögskola i Viskadalen. Dag 1 och 2 inleder vi med 
studieorganisatörerna, både de som har uppdraget på klubb, 
avdelning, region och sektion. Dag 2 och 3 ansluter 
kurshandledarna. Dag 2 är alltså alla tillsammans. Glöm inte 
att anmäla er till studiekonferensen och de olika seminarierna 
dag 2. Anmälan görs via http://a-folkhögskolorna.se/kurs/
studiekonferens/.

Sportstugan 

Vill ni sätta lite guldkant på er vistelse på kursgård så varför 
inte åka ner till vår nyupprustade sportstuga för att grilla, 
fiska, paddla kanot eller bara ha lite mysigt samkväm.
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Nya kurser 

Jämlikhetsakademin 

Idépolitisk kurs om det nya 
klassamhället & arbetarrörelsens 
strategier En distanskurs som tar 
avstamp i de sociala klyftornas 
skepnad i dagens Sverige. Utifrån 
analysen av hur vårt land har 
förändrats går vi in på vilka 
strategier som finns för att skapa 
en ökad jämlikhet. Mer 
information finns på http://a-
folkhögskolorna.se/kurs/
idepolitisk-kurs/ 

Förortsfeminism 

En politisk distanskurs för dig 
som vill fördjupa dig i 
hedersförtryck. En 
arbetarrörelsemärkt kurs för alla. 
Syftet med kursen är att 
förebygga och utmana 
destruktiva, kulturellt 
sanktionerade 
maskulinitetsnormer i samhället. 
Mer information finns på http://a-
folkhögskolorna.se/kurs/
forortsfeminism 

Valledare för S i Väst 

En distanskurs för dig som vill få      
verktyg, inspiration och kunskap  
tillsammans med partikamrater i 
Västsverige Vi går bl.a. igenom: 
projektledning, att leda 
valarbetet, ledarskap, motivering, 
organisering och planering. Mer 
information finns på http://a-
folkhögskolorna.se/kurs/
valledarutbildning/ 
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