
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Kunnskap * Innsikt * Utvikling 

 

Senterpartiets Studieforbund (SpS) eies av medlemsorganisasjonene 
Senterpartiet, Senterungdommen og Senterkvinnene.  

Senterpartiets Studieforbund (SpS) er et landsomfattende studieforbund 
som gjennom utvikling og organisering av voksenopplæringstiltak bygd på 
Senterpartiets idésyn skal bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet 
gjennom å gi hver enkelt kursdeltager kunnskaper og innsikt som bedrer 
mulighetene for et aktivt samfunnsengasjement og styrket ansvarsfølelse 
for samfunnsutviklingen. Senterpartiets Studieforbund skal være et viktig 
verktøy for utvikling i sine medlemsorganisasjoner. 

www.senterpartiskolen.no 
 

http://www.senterpartiskolen.no/


 
Hvorfor skal vi drive med kurs/studieaktivitet? 

Fordi vi trenger kunnskap og kompetanse for å bli gode på 
både organisasjon og politikk. Kunnskap bidrar til innsikt og  
utvikling – og kunnskap gir makt.   
 
Hva er et kurs/studieaktivitet?                                                                                         

Kurs/studieaktivitet er fleksibel læring. Ta utgangspunkt i egen  
virksomhet og arenaer hvor folk møtes. Har dere tenkt på at  
den gode samtalen er vår aller viktigste arena for læring? Dette  
er en læringsarena som er enkel å tilrettelegge, tilpasse og bruke.  
 
Fleksibel læring kan organiseres som et tradisjonelt kurs, studiering,  
samlinger med ulike temaer, debatt- og dialogmøter eller annet  
som bidrar til læring. Fleksibel læring kan også legges inn i  
forkant av styremøte, hvor det settes av tid til skolering i et tema.  
 
Både organisatorisk og politisk arbeid kan organiseres som 
studieaktivitet, og kan gå over tid innenfor ett og samme kalenderår.  
Arbeid med program, nominasjon, valgkamp, arrangementer  
osv. bør legges opp som studieaktivitet, og organiseres som en 
studiering. Det viktigste er å finne den formen som passer best, og  
bruke mulighetene som ligger i fleksibel læring.  
 
 
 Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt. 
(Finsk ordtak)  
 

                                                                                                                                                     

 

      Sånn gjør vi det! 

Meld inn kurs/studieaktivitet på www.senterpartiskolen.no/kurs.  
Studieaktiviteten skal vare i minimum åtte hele klokketimer, inkl. 
pauser. Minst to deltakere over 14 år må delta 75% av tiden. 
Selv om studieaktivitetene i prinsippet skal være åpne for alle, er det 
tillatt å målrette kurs mot spesielle grupper. Eksempler kan være 
styrekurs, program- eller nominasjonsprosesser.  
 
Studieplaner, studiehefter, frammøtelister og annen informasjon kan 
hentes på www.senterpartiskolen.no  Egne studieplaner skal 
godkjennes på forhånd av SpS.  

 
Når kurset/ studieaktiviteten er gjennomført, skal frammøteliste 
snarest registreres her: http://www.senterpartiskolen.no/registrering 
Arrangøren får da utbetalt 75 kr per studietime.  
NB: Voksenopplæringsloven definerer en studietime som én time, 
uavhengig av antall deltagere. For eksempel vil et kurs med fem 
deltagere over 10 studietimer få utbetalt 750 kr i støtte. 

 
Deltagerne har krav på kursbevis etter gjennomført kurs, og kan hentes 
på SpS nettsider, eller bestilles direkte fra SpS.  
 
Studieaktiviteter gir kunnskap og bygger kompetanse, til bruk i utvikling 
av både organisasjon og politikk. Slik kan vi dyktiggjøre oss der vi er, for 
å komme dit vi vil. Se www.senterpartiskolen.no  for flere tips og råd. 
Bruk mulighetene – lykke til med arbeidet!  
 
Spørsmål? 

Ta kontakt med Senterpartiskolen, Kristin Madsen tel 950 72 558,    
km@sp.no eller Elise Fylling, tel 948 48 879, efy@sp.no  
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