
 

Kommissorium for 
skolingsudvalget 2018-2019 
Strategi for Skolingsudvalget. 

Det er Skolingsudvalgets (SKU) overordnede fokus at sikre skarp og målrettet 
skoling der styrker SFU’s organisation og politiske virke. Skolingsindsatsen er 
afgørende for at SFU kan skabe politisk forandring. Det kræver at vi klæder vores 
medlemmer bedst muligt på – både politisk og organisatorisk. 

Det er SKU’s opgave at planlægge og tilrettelægge den overordnede skolingsindsats 
i SFU. Dette indebærer ideologisk skoling, skoling i realpolitiske emner samt 
organisatorisk skoling – herunder aktivismeredskaber og debattørtræning. 
Skolingen skal først og fremmest været målrettet, at sikre SFU’ere redskaberne  

Nationale træf 

De nationale træf er den største opgave SKU arbejder med. Der skal i det 
kommende år afholdes 2 træf. Skolingen skal være åben og brugbar for alle 
medlemmer på tværs af baggrund, og skal favne både nye såvel som mere erfarne 
medlemmer på egne præmisser. 

Det betyder konkret at: 

• SKU planlægger 2 nationale træf til afholdelse det kommende år. 
• Disse skal have til formål at sikre medlemmerne skoling på baggrund af 

SFU’s politisk og strategiske prioriteringer. 
• At ZAP-strukturen for oplæg i blokke fortsætter og giver medlemmerne 

mulighed for at sammensætte egen skoling på baggrund af niveau og 
interesse. Disse dækker fortsat de forskellige dele af SFU’s arbejde. 

• Debattørtræning skal inddrages som et led i den nationale skoling. Dette skal 
ske i samarbejde med Debattøruddannelsen. 

• Træffene skal fortsat fungere som socialt samlingspunkt for organisationen, 
hvor medlemmer kan lære nye mennesker at kende, møde gamle venner og 
have en god oplevelse sammen. 

Lokal skoling 

Lokalafdelinger er rygraden i SFU og centrum for vores forandringsarbejde. Derfor 
skal SKU tilbyde skoling med henblik på at sikre de stærkest mulige lokalafdelinger 
og den indsats skal styrkes. 



 

Det betyder konkret at: 

• Oplægskataloget skal fortsat søges opdateret og udbygger. Det kommende år 
skal der lægges kræfter i at udbrede kendskab til og aktivt tilbyde oplæg til 
lokalafdelingerne. SKU skal i den sammenhæng agere bindeled mellem 
videnspersoner i SFU land og lokalafdelinger. 

• I forlængelse heraf skal de lokale skolingstilbud ud over at inkludere oplæg i 
organisation, ideologi, politik, aktivisme, demokrati og feminisme også 
inkludere skoling i kommunikation, layout, kampagnearbejde og lign. 

• Understøtte planlægningen af regionale træf, hvis de lokalaktive ønsker dette. 
Indholdet af træffene skal afspejle lokale ønsker. 

 

Klar til valg 

Vi nærmer os hastigt både et folketingsvalg, et skolevalg og et 
europaparlamentsvalg. Derfor er det vigtigt at vi det kommende år prioriterer at 
klæde medlemmerne på til at kunne tage debatten og sikre dem baggrundsviden der 
skal til for at føre stærke kampagner og være skarpe debattører. 

Det betyder konkret: 

• At skoling i EU og europæiske forhold inddrages i den nationale skoling og at 
der skoles i valgkampsførelse og organisering af kampagner. 

• At der prioriteres debattørtræning i den nationale skolingsindsats. Deltagerne 
i debattørskolingen skal vejlede og hjælpe nye debattører ved skolevalget. 

Feministisk skoling 

SFU skal være en stærk og sammenhængende organisation, hvor der er plads til 
alle. Derfor skal SKU også have for øje at skole  

• At er fortsat skoles i organisationsarbejde, og at man i forlængelse heraf også 
inddrager skoling i håndtering af ubehagelige situationer – både i SFU og i 
samfundet. 

• At feministisk skoling inddrages i den nationale skoling f.eks. på træf, og at 
denne både har en karakter af oplæg og praktisk skoling. Der skal også 
afholdes feministiske formøder på træf. Dette skal ske i samarbejde med 
Feministisk Udvalg. 

Ydermere vil SKU fortsætte med sin inddragende underudvalgsstruktur, hvor 
underudvalg kan nedsættes. Hvert underudvalg har et medlem af SKU som agerer 
tovholder. 



 

Til udvalget vælges 5 medlemmer og en sekretær. 


