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Hösten är här 
och allt som hör till den. Löven går från klart gröna till en 
myriad av olika nyanser av gult, orange, rött och brunt. 
Regnet som faller gör inte det bara uppifrån utan även från 
sidorna och ibland även underifrån.

Detta har hänt 
Även om naturen börjar förbereda sig på att gå in i dvala så är 
det full aktivitet på skolan. Augusti och september har varit 
hektiska månader. Det har startat ett flertal utbildningar så 
som Jämlikhetsakademin, Valledare och Framtidens ledare, 
där de två senare har sammanlagt 92 st deltagare. Vi har även 
haft en tre dagars facklig Studiekonferens för handledare och 
studieorganisatörer från de olika LO-förbunden och ABF.
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Politisk 
Studiekonferens 

Socialdemokraterna i 
Västsverige inbjuder 
tillsammans med ABF och 
Arbetarrörelsens folkhögskola 
i Göteborg och Viskadalen till 
en gemensam studiekonferens 
27-28 oktober. 

För mer information besök vår 
hemsida: 

http://a-folkhögskolorna.se 

Wigforssakademin 

Wigforssakademin är kursen 
för dig som vill förstå hur 
samhället fungerar, fundera 
fram lösningar på de 
utmaningar vi står inför och 
fördjupa dig i arbetarrörelsens 
idédebatt. 

Sista ansökningsdag 4 
December 

http://www.a-folkhgskolorna-swb.se
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Ny parkering och entré 
Under sommaren och början av hösten har det varit full 
aktivitet inte bara i kurslokalerna utan även utanför. Det har 
byggts en helt ny parkering som är i direkt anslutning till den 
den nya entrén.

VISO - vidareutbildning för skyddsombud
Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges 
verksamhetsområde, det vill säga 
Västra Götaland och Halland.
Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har 
genomfört BAM.
Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, 
arbetsmiljöförordningen och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.
Kursen erbjuds både som kortkurs och 
distansutbildning, för mer information se vår hemsida                                              
http://a-folkhögskolorna.se. 

Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling
Utbildningen vänder sig till förtroendevalda kvinnor inom 
LO-familjen.

Målgrupp: Förtroendevalda kvinnor som är aktiva och vill 
stärka sin roll i sitt uppdrag på arbetsplatsen och även på 
fritiden.

Syfte: 
Skapa nätverk.     
Stärka rollen som förtroendevald.
Lära ut och identifiera härskartekniker samt ge verktyg att 
bemöta härskartekniker. 
Hitta balans i rollen som förtroendevald.
Utveckla sitt ledarskap och lära coachande ledarskap. Mer 
information om våra utbildningar hittar du på vår 
hemsida: http://a-folkhögskolorna.se
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 Fackliga handledare - 
vidareutbildning 

Utbildningen riktar sig till fackliga 
handledare/cirkelledare, som 
deltagit i pedagogisk 
grundutbildning i sitt förbunds 
eller ABF:s regi. 
Du ska också ha erfarenhet av 
handledar-/cirkelledarskap. 
Utbildningen vänder sig till 
deltagare från LO-distriktet i 
Västsveriges 
verksamhetsområde, det vill 
säga Västra Götaland och 
Halland. 
Kursdatum är 28-29 november 
och 9-10 Januari. 
Sista anmälningsdag är  
26 Oktober. 
Att skriva politiskt 

Vill du bli bättre på att skriva 
debattartiklar, krönikor, inlägg i 
sociala medier eller andra typer 
av texter? 
Vill du skriva så att dina texter blir 
lästa och delade? 
Är du fackligt eller politiskt 
engagerad? 
Då kan detta mycket väl vara 
kursen för dig. 

Sista anmälnings datum 14 
december 

Psykosocial kurs 

LO-Distriktet i Västsverige och 
Arbetarrörelsens Folkhögskola i 
Göteborg och Viskadalen 
arrangerar tillsammans 
psykosocial kurs i tre steg. 
Kurserna riktar sig framför allt till 
skyddsombud men är öppen 
även för andra förtroendevalda. 
Mer information om våra 
utbildningar hittar du på vår 
hemsida: 
 http://a-folkhögskolorna.se
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