
Kampanjeperiode: 
1. september til 7. desember

Hva skjer:
I perioden fra 1. september til 7. 
desember besøker Venstrefolk 
skoler i hele landet for å finne de 
gode løsningene som kan skape 
en skole for kunnskap og like 
muligheter.

Vi trenger hjelp fra alle Venstrelag 
og alle Venstreaktive! Kampanjer 
er å løfte partiet i fellesskap. Skal 
vi gjøre et godt resultat i 2013, 
må vi sette i gang arbeidet med 
det samme!

Oppdrag:
- Avtal møter med skoler, fau og lokallag av Utdanningsfor-

bundet, Lektorlaget m.fl.. 
- Få innspill på konkrete problemer og forslag til tiltak. 

Tiltak kan iverksettes nasjonalt eller lokalt.
- Informér om at dette danner grunnlag for tiltak vi kan 

løfte i Stortinget og kommunestyrene.
- Ved interesse: Spre informasjon om Venstres politikk.
- Konkretiser innspillene til tiltak. Bruk tiltakene: 
 o Oppslag i aviser
 o Leserinnlegg
 o Send inn til Venstre

Blant de som sender inn rapporter vinner to personer én dag 
på Stortinget. Beste lokallag og beste fylkeslag blir premiert 
med kr. 8000,-

Mer detaljer og skjema på www.venstre.no/kampanje. Epost kampanje@venstre.no. 
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