
 
 
 
 

 
 
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.  
 
 
Tilrettelagt for:    
Lokal/fylkeslag i medlemsorganisasjonene 
 
 
Målgruppe:  
Folkevalgte, tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte 
 
 
Nivå:     
Grunnleggende 

	
 
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:  
Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om politisk arbeid med enkeltsaker, det  
politiske landskapet og forstå hvordan befaring, åpne møter, lobbyvirksomhet og  
aksjoner kan mobilisere og påvirke politisk. Deltakerne skal kunne argumentere for  
saken på en tilfredsstillende måte internt i partiet, eksternt i media og i møte med  
mennesker.	 Deltakerne skal videre utvikle innsikt og forståelse for hvordan man  
inkluderer deltakere og interessegrupper på en konstruktiv måte. 
 
 
Innhold:    
Gjennom demokratiske prosesser: 

• Utarbeide rammer for enkeltsak og plan for gjennomføring	 
• Fordele ansvar og oppgaver 
• Organisering av befaringer, folkemøter, aksjoner	 

 
Markere politisk ståsted og påvirke politiske prosesser gjennom å: 

Påvirkning trinn 2:  
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• Mobilisere og involvere innbyggere		 
• Involvere politikere og beslutningstakere 
• Bruke tradisjonelle og sosiale medier for markedsføring av saken.	 

 
 
 
 
Læringsressurser/studiemateriell:   

• Venstres prinsipprogram, stortings-, fylkes- og lokalprogram  
• Forskningsrapporter, utredninger og saksdokumenter 
• Fagpersoner 
• Tillitsvalgte/folkevalgte på fylkesnivå eller sentralt 
• Kommunale og fylkeskommunale saksbehandlere 

 
 
Arbeidsformer og metoder     
Kurset bør organiseres som en studiering med åpne møter, befaringer,  
skriveverksted, møter med ressurspersoner, lobbyvirksomhet, aksjoner og dialog  
gjennom sosiale medier.	Det legges opp til læring gjennom praksis.	 

	
 
Evaluering    
Evalueringsmøte 
 
 
Kursbevis    
Nedlastbart på www.venstre.no/vs 
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1. samling: kveld/dag	 	 (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
 
Utvelgelse av sak - problematisere og konkretisere mål med saken 

• Hvorfor vil laget engasjere seg i saken i lys av prinsipprogram og lokalprogram 
• Kartlegge det politiske landskapet - hvor står de andre partiene i denne saken 

 
Diskutere hvilke ressurspersoner kan bidra til å belyse saken?		 

• Fagpersoner 
• Tillitsvalgte/folkevalgte på ulike politiske nivå i partiet 
• Kommunale og fylkeskommunale saksbehandlere 

 
Fordele ansvar, lage plan for aktiviteter og tidsbruk 
 
Definer etterarbeid/innhold i neste samling. 
	
 

2. samling: kveld/dag  (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
 
Statusoppdatering ihht plan.		
 
Diskusjon rundt ulike utfordringer for gjennomføringen: 

• Saksgrunnlag 
• Ressurspersoner 
• Lobbyvirksomhet 
• befaring, folkemøte, aksjoner 
• mobilisering og bruk av media 

 
Definer etterarbeid/innhold til neste samling. 
		
 

3. samling: kveld/dag	 	 (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
 
Befaring med ressurspersoner 

• Tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte/lokallaget som informanter og 
deltakere 

• Vurdere deltakelse fra motpart/samarbeidspart 
• Vurdere kringkasting gjennom sosiale medier 

 
Definer etterarbeid/forberedelser til neste samling. 
		
	

Forslag til gjennomføring 



 
	
 
 
 

4. samling: kveld 	 	 (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
 
Folkemøte 

• Fagpersoner, tillitsvalgte/folkevalgte på fylkesnivå eller sentralt og 
kommunale og fylkeskommunale saksbehandlere kan brukes som innledere 
eller debattanter 

• Invitere media 
• Deltakelse fra motpart/samarbeidspart 
• Kringkasting gjennom sosiale medier 

 
Definer etterarbeid/forberedelser til neste samling. 

		
 

5. samling: kveld/dag	 	 (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
 
Evaluere befaring og folkemøte - hvor står saken? 
 
Planlegge videre lobbyarbeid og ulike aksjonsformer. 

• Møter med motparter samarbeidspartnere 
• Pressekonferanse/medieutspill/leserinnlegg/uttalelser 

 
Definer etterarbeid/forberedelser til neste samling. 
 
 

6. samling: kveld/dag	 	 (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
	
Gjennomføring av lobbyarbeid og aksjoner. 

• Møter med motparter og samarbeidspartnere 
• Pressekonferanse, medieutspill 
• Skriveverksted: leserinnlegg/uttalelser 
• Kringkasting gjennom sosiale medier 

 
 

7. samling: kveld/dag	 	 (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
 
 Evaluering av arbeidet og diskusjon rundt måloppnåelse 

• lage evalueringsnotat og dele med VHO for kringkasting internt i partiet 
• eventuelt lage plan for ytterligere oppfølging 
• formulering av informasjon til medlemmer om saken 
• Utdeling av kursbevis 

 


