
venstre-skolen: 
 
 

Trinn 1 
 
Målgruppe: 
Nye medlemmer og medlemmer som vil bli aktive. 
 
Innhold: 

• Venstres historie og organisatoriske oppbygning 
• Et sosialliberalt Norge og et større Venstre (innføring i Venstres viktigste politiske saker) 
• Innføring i Venstre+ - Venstres elektroniske møteplass 
• Innføring i presse- og mediearbeid med vekt på leserbrev 
• diskusjonsspørsmål 

 
Varighet: 
Ca. 4 timer – arrangeres som kveldskurs i det enkelte lokallag. 
Alternativt kan kurset arrangeres av det enkelte fylkeslag for nye medlemmer i alle lokallag i 
fylket, eller for noen av lagene som ligger i samme geografiske område. 
 
Hyppighet: 
2-3 ganger pr. år. 
 
 

Trinn 2 
 
Målgruppe: 
Tillits- og folkevalgte på lokallagsnivå og medlemmer som har gjennomført trinn 1. 
 
Innhold: 

• Et sosialliberalt Norge og et større Venstre – Venstres Handlingsplan 2006-09 
• Gjennomgang av Venstres valgprogram i fylket eller stortingsvalgprogrammet 
• Innføring i organisasjonsarbeid og møteledelse 
• Folkevalgt for Venstre (inkl. Venstres åpenhetsaksjon 2004) 
• Bruk av Venstre+ og redigering av lokallagenes web-sider 
• Presse- og mediearbeid 
• Innføring i tale- og debatt teknikk 
• Case-oppgaver 

 
Varighet: 
12 timer – arrangeres i det enkelte fylkeslag som kveldskurs over 3-4 kvelder eller som 
helgekurs fra fredag kveld til søndag ettermidddag.  
Alternativt kan kurset arrangeres av det enkelte fylkeslag for nye medlemmer i alle lokallag i 
fylket, eller for noen av lagene som ligger i samme geografiske område. 
 
Hyppighet: 
1-2 ganger pr. år. 
 



Trinn 3   
 
Målgruppe: 
Tillits- og folkevalgte på fylkeslag- og nasjonalt nivå, toppkandidater til kommunestyrer, 
fylkesting og Stortinget, samt medlemmer som har gjennomført trinn 1 og 2. 
 
Innhold: 
• Venstres handlingsplan 
• Gjennomgang av Venstres Stortingsvalgprogram 
• Gjennomgang av Venstres politiske regnskap på Stortinget 
• Gjennomgang av Organisasjonshåndboken 
• Folkevalgt for Venstre (inkl. Venstres åpenhetsaksjon 2004) 
• Bruk av Venstre+ og redigering av fylkeslagets web-sider 
• Presse- og mediearbeid 
• Tale- og debatt teknikk med video 
• Valgkamp 
• Ledelse 
• Strategi og planlegging 
• Case-oppgaver 
 
Varighet: 
16 timer – arrangeres i det enkelte fylkeslag, eller for flere fylkeslag i samarbeid, som 
kveldskurs over 4 kvelder eller som to-helgers kurs fra lørdag formiddag til søndag 
ettermiddag. 
 
Hyppighet: 
1 gang pr. år. 
 
 

Trinn 4 
 
Målgruppe: 
Stortingsrepresentanter og toppkandidater ved stortingsvalg 
Gruppeledere og toppkandidater i storbyene samt ordførere og ordførerkandidater 
Sentralstyremedlemmer, fylkesledere og topptillitsvalgte på fylkeslag- og nasjonalt nivå. 
 
Innhold: 
• Venstres handlingsplan 
• Gjennomgang av Venstres Stortingsvalgprogram 
• Gjennomgang av Venstres politiske regnskap på Stortinget 
• Gjennomgang av Organisasjonshåndboken 
• Venstre+ og Venstres internettsider 
• Presse- og mediearbeid 
• Tale- og debatt teknikk med video 
• Valgkamp 
• Ledelse 
• Markedsføring, strategi og planlegging 
• Case-oppgaver 
 
Varighet: 
30 timer – arrangeres i regi av Venstres Hovedorganisasjon over tre helger. 
 
Hyppighet: 
1 gang hvert annet år 
 


