
 

 

Välkommen till  

Utbildningen Nyvald 
Tillsammans ska vi ska göra denna mandatperioden till den 

bästa någonsin, för tillsammans är vi starka! Därför bjuder vi in 

dig som är nyvald till en utbildning. Utbildningen kommer att ge 

dig som Nyvald viktiga pusselbitar i hur det politiska arbetet i 

kommuner och landsting fungerar.  

Utbildningen består av 3 steg: 

Steg 1: Självstudier på distans 

Steg 2: Fysisk utbildningsdag 

Steg 3: Uppföljning 

 

Syfte och övergripande innehåll 

Genom utbildningen ska deltagarna få kunskap, verktyg och en introduktion i 

uppdraget. Utbildningen kommer att innehålla:  

• Din uppgift som förtroendevald 

• Partiernas uppgift 

• Mötesteknik 

• Kommunikation  

• Tala och argumentera 

Steg 1 Självstudier på distans 

Självstudier med hjälp av boken ”Grattis du är förtroendevald”, som skickas hem 

till dig efter din anmälan. 

Ytterligare utbildningsmaterial finns på Centerpartiets intranät, Connect, under 

fliken ”Nyvald”. För att du ska kunna ta del av allt material behöver du ha ett 

konto på Connect. Vid frågor gällande Conncet kontakta medlemsservice,  

medlemsservice@centerpartiet.se   
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Steg 2 Fysisk utbildningsdag 

Centerpartiet i Västra Götaland erbjuder deltagarna att välja utbildningstillfälle i 

alla distrikten. Du anmäler dig till det tillfälle som passar dig bäst. 

Datum och tid  Plats  

19 januari 10-16  Centerpartiets lokal i Trollhättan 

26 januari 10-16 Utvecklingscentret i Dals Ed 

26 januari 10-16 SV Junogatan 3, Uddevalla 

9 februari 10-16 Dalslandsrummet, Mellerud 

16 februari 10-16 Vasagatan 21, Göteborg? 

2 mars 10-16 Vasagatan 21, Göteborg? 

9 mars 9.30-16, fika från 9.00 SV Nygatan 17, Mariestad  

23 mars 10-16  SV Druveforsvägen 8, Borås  

24 mars 9.30-16 fika från 9.00 SV Grönelundsgatan 4, Falköping 

 

Anmälan 

Anmälan görs senast 14 dagar innan utbildningstillfället via länken HÄR. 

Eftersom kursen bygger på självstudier innan heldagsutbildningen är det viktigt 

att du anmäler dig så fort du kan för att få boken i tid. 

Steg 3: Uppföljning 

Antingen fysisk träff eller digitalt tex via Skype 

Kostnad 

Kostnad för bok och lunch debiteras kretsen. Ev. resekostnad får varje deltagare 

göra upp med sin krets.  

Frågor 

Om du har frågor kan du höra av dig till Louise Pettersson, 

louise.pettersson@centerpartiet.se eller någon av väststyrelsens personal.  

Anna Dalström, anna.dalstrom@centerpartiet.se  

Mats Andersson, mats.andersson@centerpartiet.se  

Jessika Loftbring, jessika.loftbring@centerparteit.se  

Oscar Dahl, oscar.dahl@centerpartiet.se  
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