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Tillitsvalgtskolering for lokallag: 
Forslag til gjennomføring og forberedelser 
Arbeidsplanen til SV fastslår at alle fylkeslag skal tilby sine lokallag styreskolering minst én 
gang i året. I grunnskoleringspakken for tillitsvalgte i lokallag ligger det seks ulike 
skoleringspresentasjoner. 
 
Rekkefølgen på skoleringene er ikke tilfeldig, men er tenkt å bygge på hverandre. Likevel så 
er dette ikke så fastlåst at man må følge den slavisk om dere ønsker alternative 
gjennomføringer. Dersom et lokallag ønsker en skolering om kommunikasjon skal de få det 
selv om de ikke har vært igjennom alt det andre.  
 
De som skal holde skoleringene må gjerne gjøre endringer og tilpasninger basert på 
publikum og valg av fokus, men vi ber om at skoleringene kun deles/sendes til deltagere og 
medlemmer slik de ligger på ressursbanken så vi ikke havner i en situasjon hvor det 
sirkulerer mange varianter av skoleringene i organisasjonen.  
 
Dersom noen har tilbakemeldinger eller forslag til endringer i presentasjonene så ta kontakt 
med Endre Flatmo på partikontoret: endre.flatmo@sv.no. Presentasjonene skal oppdateres 
årlig så vi er takknemlige for all hjelp til oppdateringer.  

Gjennomføring 

Her viser vi noen ulike alternativer for hvordan skoleringene kan gjennomføres.  

Program for helgesamling:  

Dag 1: 

10:00 Velkommen til samling, gjennomgang av program og bli kjent runde.  
10:30 1. Å leie et lokallag 
12:00 Lunsj 
13:00 2. Medlemsoppfølging 
14:30 Pause 
14:45 3. Aktiviteter og arrangement  
16:15 Pause 
16:30 4. Økonomi og administrasjon 
 
17:30 Ferdig for dagen  

Dag 2: 

09:00 5. Kommunikasjon 
10:30 Pause 
10:45 6. Politikkutvikling 
12:30 Lunsj 
13:30 Oppsummering, tilbakemelding og avslutning 
 
14:00 Ferdig for dagen 
 
Dette kan gjennomføres som en sammenhengende helgesamling, men kan også brytes opp 
med for eksempel en lørdagssamling på våren og en på høsten. Eventuelt kan også 
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innholdet på dag 2 gjennomføres med digitale møter i etterkant av en fysisk samling hvor 
man har gått igjennom innholdet fra dag 1 osv.  

Digitale skoleringer: 

Skoleringene kan også gjennomføres som digitale skoleringskvelder. Under ser dere 
hvordan dette kan fordeles utover. Dere kan også for eksempel ha noen av skoleringene i 
forbindelse med årsmøter eller folkevalgtsamlinger og så ta de dere ikke fikk tatt fysisk 
digitalt.  
 
Kveld 1:  
1. Å leie et lokallag  
 
Kveld 2: 
2. Medlemsoppfølging og 3. Aktiviteter og arrangement 
 
Kveld 3:  
4. Økonomi og administrasjon (dersom denne gjennomføres digitalt er det mulig å 
gjennomføre med kun lokallagsledere og kasserere) 
 
Kveld 4:  
5. Kommunikasjon 
 
Kveld 5: 
6. Politikkutvikling (til denne må dere gjerne invitere lokalt folkevalgte også).  

Skoleringer for enkeltlokallag 

Dere kan også tilby skoleringer for enkeltlokallag eller oppfordre lokallag til å gjennomføre 

selv. Dette vil være mer tidkrevende og man mister noe av erfaringsutvekslingen og 

nettverksbyggingen man får ved å samle lokallag på tvers. Da bør man i alle fall sikre seg at 

lokallaget inviterer nabolokallag.  

Påmelding 

I forkant av skoleringene bør dere lage et skjema for påmelding. Under ser dere spørsmål 

dere bør inkludere i et slikt skjema. De praktiske avklaringene kan dere droppe dersom det 

skal gjennomføres digitalt.  

 

Påmeldingsskjema: 

Navn: 
Tlf: 
Epost: 
 
Hvilket lokallag tilhører du?: 
Hvilket verv har du?: 
Er dette første gangen du sitter i et lokallagsstyre? 
 
Har du behov for overnatting? 
Har du allergier eller andre behov arrangøren bør vite om? 



 

sv.no | post@sv.no    3 

Forberedelser 

Før dere gjennomfører skoleringene er det fint om dere som organiserer ber deltagerne gjøre 
noen forberedelser. Her listes opp noen forslag, men dere må gjerne legge til egne alt 
ettersom hvordan dere har tenkt å gjennomføre skoleringene.  
 
Alle: 
Gjør dere kjent med SVs ressursbank.  

 
Leder og/eller kasserer: 
Partiportalen er det offentlige nettsteder for søking om partistøtte. Har du/dere tilgang? Sjekk 

om dere kommer inn og søk eventuelt om rolle dersom dere ikke kommer inn.  

 

Leder og/eller sekretærer: 

Har du/dere tilgang og vært inne i medlemsregisteret? Test at du kommer deg inn. Her finner 

man brukerveiledning. Dersom du ikke kommer deg inn ta kontakt med din fylkessekretær i 

forkant av samlingen.  

 

Forberedelser til skoleringen om kommunikasjon: 

1. Velg en Facebook-ansvarlig i styret, hvis dere ikke har en fra før. 
2. Ta fram valgbrosjyren/lokalvalgprogrammet, og frisk opp minnet om hva dere gikk til 

valg på. Ta gjerne med et eksemplar på skoleringen om dere har liggende.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sv.no/ressursbanken/
https://sv.hypersys.no/
https://www.sv.no/?ressurs=bruksanvisning-for-medlemsregisteret
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