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Om kursopplegget 

Det grønne hjulet er et kurs 
i organisasjon og ledelse i 
Senterpartiet, som består 
av: 

• Studiehefte 

• Veiledningshefte for 
kursleder

• Trinn 1 er for lokallag

• Trinn 2 for fylkeslagene 



«For veien er åpen og landskapet 
skjønt, skal vi leve og ånde må vi 
holde det grønt. Vi er mennesker 
sammen for varme og fred. Vi er 
mange, vi vil være med.» (Det er vår 
over landet av Guren Hagen)



Organisasjon + politikk:
ja takk, begge deler!

Skal vi holde Senterpartiorganisasjonen grønn, frisk 
og levende må vi sørge for å vedlikeholde 
organisasjonen gjennom kurs og 
kompetansebygging.



Vi skal bygge

partiorganisasjon 
og utvikle politikk. 
Dette er et 
krevende og 
kunnskapsbasert 
arbeid. Vi trenger 
verktøy for å få 
jobben gjort. Et slikt 
verktøy har vi i 
Senterpartiskolen. 



• organiseres av Senterpartiets Studieforbund, 
(SpS) som er et offentlig godkjent studieforbund

• eies av Senterpartiet, Senterkvinnene og 
Senterungdommen

• er et læringsverktøy for organisasjon og politikk

• tilbyr kurs og materiell

• setter i gang kurs og opplæring

• gir  økonomisk støtte til kurs som gjennomføres 

• studiemateriell og informasjon:   
www.senterpartiskolen.no

http://www.senterpartiskolen.no/


Hva må tillitsvalgte i Sp ha kunnskap om?
Demokrati  og styresett

Folkevalgtrollen Lagbygging

Politikkområder, 
f.eks.: eldre, 
miljø, samferdsel

Organisasjon & 
ledelse, vedtekter og 
retningslinjer

Mediearbeid

Medlemskommunikasjon

Riktig 
bruk av 
logo og 
parti-
profil

Lover og  regler

Program

Verving Valgkamp

§

…og mye mer…

Digitale 
verktøy og
sosiale 
medier 



«En tillitsvalgt skal gå foran i arbeid og interesse, og være 
et eksempel for andre. Han skal være lederen, og kjenne 
det ansvar han har i den egenskap.» (Fra Tillitsmannen av 
Einar Gerhardsen)

Vi skal merke oss at alle tillitsvalgte er ledere, og blir sett 
på som ledere av andre.  Husk at styret er ei ledergruppe, 
som jobber sammen i felles retning, og mot felles mål.



Det grønne hjulet –
et studieopplegg i tre moduler

Modul 1: Det grunnleggende
Modulen gir innsikt i
organisasjonskunnskap, 
Senterpartiets ideologi og verktøy. 
Verktøyet består bla. av logo 
og grafisk profil, 
håndbok for lokallag, 
medlemssystemer, nettside, 
mediearbeid, sosiale medier og 
Senterpartiskolen. 



Modul 2: Lokalarbeid og ledelse 
Modulen handler om lokallagets 
oppgaver, lokallagsstyrets oppgaver, 
vedtekter, oversikt over verv, å jobbe 
mot mål gjennom virksomhetsplanen 
og ledelsesfilosofi.



Modul 3: Strategisk arbeid i 
lokallaget

Det grønne hjulet og
utvikling av Senterpartiet og
grønn politikk. Det grønne 
hjulet har fire steg:
Steg 1: Analyse: hvor står vi?
Steg 2: Målsetning: hva vil 
vi?
Steg 3: Metode – hvordan 
kommer vi dit vi vil?
Steg 4: Evaluering: kom vi dit 
ville – og hva lærte vi?



I det første steget tar vi 
utgangspunkt i NÅ-situasjonen, og 
analyserer. Hvordan er ståa i 
lokallaget vårt er, og hvordan har vi 
det  - her og nå?  Hvilket 
utgangspunkt har vi for å møte de 
utfordringene som  ligger foran 
oss? 



Det andre steget handler om å jobbe 
med mål. Hvordan skal vi holde på 
velgerne, og utnytte potensialet for et 
godt valg i 2019? Hvordan kan
Senterpartiet fortsette å vokse?  
Hvordan bruker vi virksomhetsplanen 
når vi jobber med mål? 



Gjennom det tredje steget 
prøver vi å finne gode 
metoder for å komme dit vi 
vil. 
Har vi riktige hjelpemidler 
og verktøy? Jobber vi 
metodisk med det 
verktøyet vi har? Er det 
behov for andre rutiner, 
kompetanse, 
samarbeidspartnere eller 
arenaer? 



Det fjerde og siste steget 
handler om å evaluere. Her må 
vi tenke gjennom hvorfor det 
gikk som det gikk.  Hva fikk vi til, 
hva gikk bra, og hva gikk galt? 
Hva lærte vi, og hvordan kan vi 
gjøre ting bedre neste gang? En 
god evaluering skal hjelpe oss 
videre på veien, slik at vi ikke 
gjentar de samme feilene en 
gang til. 



www.senterpartiskolen.no

På Senterpartiskolen.no finnes studieplaner, studiehefter, 
heftene «Kunnskap om politikk»,  tips og råd til kurs- og 
studiearbeid. Ta en titt, da vel….

http://www.senterpartiskolen.no/


www.senterpartiskolen
har også oppskriften på 
studiearbeid.

http://www.senterpartiskolen/


– gir innsikt

– utvikler
kunnskap

– bygger
kompetanse

Studieaktivitet gjennom Senterpartiskolen

Organisasjonsutvikling og 
ledelse
• Levende lokallag
• Flere medlemmer
• Utvikle styrearbeid&ledelse
• Rekruttering til verv

Politikkutvikling
• Fortsatt vekst
• Fortsatt ordførerparti  2019
• Regjeringsparti i  2021



Vi lærer når vi kommer sammen, og vi kan organisere 
kurs og opplæringsaktivitet på de møteplassene vi 
allerede har – som fks. kommunerådsmøtene. Læring er 
en kontinuerlig prosess i en organisasjons liv, sier 
professor Cathrine Filstad ved BI: 

«Læring og kunnskapsutvikling i organisasjoner må sees 
i nytt lys. Fenomenene må betraktes som kontinuerlige 
prosesser i organisasjonens daglige liv – i løsning av 
konkrete arbeidsoppgaver, i kommunikasjon og samtale 
med kollegaer, gjennom observasjoner og gjennom 
muligheten til å praktisere sammen». (Filstad 2008)

Bruk kommunerådsmøter som 
læringsarena  og læringsfelleskap!



Kompetanse

Læring 

Kunnskap

Øvelse gjør mester – også i organisatorisk og 
politisk arbeid.  Lykke til med arbeidet!


