
KOMMISSORIUM FOR POLITISK 

FESTIVAL 2019 
1) Afholdelse af Politisk Festival 2019 

Det er landsledelsens indstilling, at SFU bør prioritere ressourcer på afholdelse af en politisk 

festival i sommerferien 2019. Skal en sådan festival blive gennemført, bør planlægningen 

påbegyndes allerede nu, da det er altgørende for kvaliteten af programmet, rammerne og 

antallet af deltagere. 

Det står selvfølgelig den nye ledelse i 2019/2020 frit for at omgøre denne beslutning, men 

godkender den nuværende ledelse dette skriv, anbefaler vi den kommende ledelse at gøre 

det samme. 

2) Koncept og målsætninger 

Den politiske festival skal være en begivenhed, der skaber identitet, fællesskab og 

begejstring i SFU, og samtidig øger deltagernes politiske og organisatoriske forståelse. 

Den politiske festival, skal jf. navnet og i lighed med dette års arrangement, have karakter af 

en festival fremfor et nationalt kursus/træf. 

Politisk Festival skal ruste deltagerne både politisk og organisatorisk til at føre SFU’s 

skolestartskampagne 2019, dog under hensyntagen til, at der også kan være 

ikke-medlemmer blandt deltagerne. 

Det betyder konkret: 

● at det faglige program bliver alsidigt, differentieret og i høj grad baseret på politiske 

talere, rollespil og reelle workshops frem for klassiske oplæg/foredrag. 

● at det faglige program, som andre arrangementer i SFU, skal bidrage til vores 

målsætning om en stærk politik- og idéudvikling blandt organisationens medlemmer 

● at det sociale program vægtes højt og bliver attraktivt, underholdende og 

eventbaseret. Dele af det sociale program kan med fordel lægges samtidig med 

oplæg. 

● at der på festivallen skal være plads til og fokus på at komme i dybden med emner, vi 

ikke bruger så meget tid på i vores politiske arbejde til hverdag 

●  at der stræbes efter rammer, som muliggør et øget antal deltagere og muliggør 

forskellige udendørs- samt større samlende aktiviteter. 

● at der skal være mulighed for at melde sig som frivillig for festivalen undervejs, og 

gruppen har til opgave at facilitere, hvis frivillige selv gerne vil lave noget fedt 

Det er en grundlæggende målsætning, at festivallen skal kunne tiltrække nye typer af 

deltagere (fx nye medlemmer og sympatisører, der endnu ikke er medlemmer) og samtidig 

sammenlagt flere deltagere end tidligere. 

Politik Festival skal vare i fem dage og strække sig over en weekend, så flest mulige kan 

deltage. Festivallen skal afholdes i uge 31. Der mobiliseres først og fremmest blandt 

medlemmer og sign-ups, samt lægges vægt på at få medlemmer til at tage deres venner 

med. 

Der vælges en tovholder og 4 medlemmer til arbejdsgruppen. 






