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Studieplanen redegjør for kursets innhold, læringsmål, målgruppe/-r, bruk av 
læringsressurser, metoder og varighet. Studieplanen inneholder også forslag til 
gjennomføring og hvordan aksjonere rundt lokale enkeltsaker.  

 
Godkjent av:       Sist oppdatert 21.04.2020 
 

Tilrettelagt for:    
Fylkeslag i Venstre 
 
Målgruppe:  
Folkevalgte og kandidater til lokalvalg, Lokallagsledere, Lokale valgkampansvarlige, 
Fylkesstyremedlemmer, og tillitsvalgte på lokallagsnivå i Venstre.  
 
Nivå:     
Grunnleggende/viderekommende. Det kan tilpasses deltakerlisten og arrangeres 
med parallellsesjoner om nødvendig.  
 
 
Tidsramme    
Minimum 4*)/8 og maksimum 40 timer 

*) Unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler grunnet 
koronasituasjonen fram til 01.08.2020 

 
Læringsmål 
Målet med kurset er å utvikle gode kandidater og sosialliberale politikere i Venstre 
som har god kjennskap til Venstres lokale og nasjonale politikk. Deltakerne skal lære 
seg å beherske partiets politikk i praksis - i debatt, på talerstol eller i intervju. I tillegg 
skal deltakerne kjenne til forskjellene på de ulike partiene, kunne spisse politiske 
budskap, kjenne medielandskapet og være i stand til å selge inn saker til media. 
Deltakerne skal være i stand til å bruke Venstres ideologi i politisk argumentasjon. 
Deltakerne skal også kunne håndtere lokalt og nasjonalt samspill, kunne profilere 
partiets politikk, vise bredde, ansvarlighet, prioritering, forutsigbarhet og 
gjenkjennelighet. Deltakerne skal også være i stand til å drive forhandlinger og lage 
alternativt budsjett og politisk regnskap. 
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Innhold 
Innholdet i kurset er basert på Venstres ideologi, spredning av makt og troen på et 
sterkt lokaldemokrati. Kurset er bygget opp i den hensikt å gjøre kandidater og andre 
lokale ressurser trygge på egen rolle og partiets ideologi og politiske budskap, og 
hvordan kommunisere dette utad. Kurset kan omfatte en rekke ulike temaer og 
tilpasses ønske og behov, blant annet:  
• Mediearbeid 
• Debatteknikk – utspørring, talerstoltrening 
• Dagens politiske situasjon 
• Ombudsrollen 
• Lokalt/nasjonalt samspill – ideologi og politikk 
• Partilandskap og kontakt med andre partigrupper 
• Profilering og valgkamp 
 
Læringsressurser/ studiemateriell 
• Innledere fra Venstres Hovedorganisasjon, Stortingsgruppa,  

Sentralstyremedlemmer, lokale folkevalgte og/eller andre erfarne politikere. 
• Venstres prinsipprogram 
• Venstres stortingsprogram 
• Lokallags- og Fylkeslagsprogram 
• Organisasjonshåndbok 
 
 
Arbeidsformer og arbeidsmetoder 
Vi anbefaler at Lokalpolitisk nettverk (LPN) arrangeres som fylkes- eller regionale 
samlinger/seminar over to dager. Gjerne med overnatting for sosialt opplegg og 
nettverkseffekt. Det bør være innledninger, foredrag, gruppearbeid med praktiske 
oppgaver, parallellsesjoner, dialog, drøfting, diskusjoner og debatter.  
 
 
 
Evaluering 
• Spørreundersøkelse til deltakerne 
• Egenevaluering  

 

Kursbevis 
Nedlastbart på www.venstre.no/vs 

 

Godkjent av styret i Venstres Studieforbund	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 			 			 			 	 	
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Dag 1	 	 	 	 	 	 	 	 (Tidsbruk: 5 - 10 timer) 

• Oppmøte og registrering 
• Åpning og gjennomgang av program 
• Presentasjonsrunde og bli kjent-leker 
• Dagens politiske situasjon – innledning/foredrag 
• Mediearbeid – innledning/foredrag med praktisk oppgave 
• Veien frem til valget – innledning/foredrag 
• Felles lunsj og mingling 
• Skriveverksted – praktisk oppgave 
• Presentasjon og diskusjon i plenum (oppfølging til skriveverksted) 
• Generell politisk debatt - talerstoltrening 
• Felles drink og venstrequiz 
• Felles middag og hygge 

 
Dag 2   	 	 	 	 	 (Tidsbruk: 3 – 5 timer) 

• Felles frokost og mingling 
• Verving og medlemspleie – innledning/foredrag 
• Parallellsesjoner:  

Alternativ 1: Arbeid i kommunestyregruppa 
 Forslag til workshop (velg en eller to) 

o Hvordan skrive interpellasjoner 
o Hvordan løfte nasjonal politikk inn i kommunestyret 
o Hvordan formulere forslag til vedtak  
o Hvordan jobbe i en en-persons-kommunestyregruppe 

Alternativ 2: Arbeid i lokallaget 
 Forslag til workshop (velg ut en eller to) 

o Hvordan bruke studieplanene til å skape aktivitet 
o Lag en studiering for styrearbeid i praksis 
o Lag en studiering for politisk påvirkning 
o Hvordan skrive politiske uttalelser 
o Hvordan arrangere besøk  

Alternativ 3: Tale og debattrening 
1. Skrive et innlegg/en tale 
2. Holde innlegget 
3. Gi hverandre tilbakemelding 

• Oppsummering og gjennomgang av helgen 
• Felles lunsj og avslutning 

 

Forslag til gjennomføring 


