Den nordiska modellens möjligheter och utmaningar
- Välkommen till Nordenskolan 2018-19!
Nordenskolan är en årlig facklig-politisk ledarutbildning om den
nordiska modellen. Anmälan är öppen till den 15. augusti.
Syfte / formål
Utbildningen syftar till att ge deltagarna en kunskapsbaserad
förståelse av den nordiska modellen och ge dem verktyg för att
kunna omsätta dessa kunskaper till praktisk politik. Deltagarna
ska få fördjupade kunskaper om likheter och skillnader mellan
de nordiska länderna, om det nordiska samarbetet och om den
nordiska modellens möjligheter och utmaningar.

”Nordenskolan er en unik mulighed for
at lære om den nordiske model, få et
indblik i de andre nordiske lande og
komme ind i et spændende politisk og
fagligt netværk på tværs af
landegrænser.”
”Ett strålande tillfälle att lära sig mer
om den nordiska modellen och om
varandra. Att bygga nätverk över hela
Norden och att stärka sin tilltro till det
system vi vill bygga upp igen efter
borgerligt fördärv.”

Målgrupp
Målgruppen är ledare eller potentiella ledare på regional eller
central nivå som är eller kan vara strategiskt placerade i
organisationen så att de i sitt arbete kan ta initiativ till att sprida ”Likheter, ulikeheter og forkjeller
kunskap om den nordiska modellen. Efter genomförd utbildning mellom de nordiske landene er viktig
for å forstå politikken og
kommer deltagarna ingå i Nordenskolans alumninätverk.
velferdssamfunnet vi har i Norden.
Være med å diskutere hvordan den
Alla SAMAKs medlemsorganisationer kan anmäla in deltagare
nordiske modellen skal bestå! God
till Nordenskolan. Utöver dessa platser erbjuds deltagande i
toppskolering.”
Nordenskolan till S-gruppen i Nordiska Rådet, ABF Nordens
medlemsorganisationer och närstående tankesmedjor.
Röster från tidigare deltagare.

Upplägg
Deltagarna kommer att fördjupa sig i den nordiska modellen genom att ta del av aktuell forskning,
genom samtal med deltagare från andra nordiska länder och ledare inom den nordiska arbetarrörelsen
och genom fördjupande fokusarbeten. Deltagarna förväntas ta del av utbildningsmaterial samt att
lägga ner arbete i tvärnationella basgrupper inför, under och mellan utbildningstillfällena.
Utbildningen bygger på forskningsprojektet NordMod 2030, som genomförts på uppdrag av SAMAK.
Projektet rymmer grund-, land- och slutrapporter samt temarapporter om att skapa för att dela - och
dela för att skapa, välfärdsmodellens framtida finansiering och bärkraft, anständigt arbetsliv avtalsmodellens framtid, inkluderings- och integrationsutmaningar samt demokrati och deltagande.
Utgångspunkten är att arbetarrörelsen ska ha de bästa svaren på den nordiska modellens utmaningar.
Utbildningen knyter också an till SAMAKs utvecklingsteman.
Utbildningsspråk är skandinaviska, med engelska som stödspråk.

Arrangörer
Utbildningen genomförs i
samverkan mellan ABF Norden och
den nordiska arbetarrörelsens
samarbetsorganisation SAMAK.
Tid och plats
Utbildningen består av två
tredagarsinternat på olika platser i
Norden samt mellanliggande
arbete. Utbildningstillfällena äger
rum 14-16 november 2018 och 2830 januari 2019.
Kostnad
Kursavgiften om 18.000 SEK per deltagare inkluderar kost och logi, handledar- och
medverkandekostnader, utbildningsmaterial, administration, utbildningslokaler, transporter under
utbildningstillfällena samt övriga utbildningskostnader. Resekostnader till och från
utbildningstillfällena ingår inte i deltagaravgiften.
Stipendieordning
SAMAK kan bevilja ett bidrag på 23.000 SEK som bidrag till deltagaravgifter och resekostnader för
deltagare från medlemsorganisationerna Samfylkingin, Siumut, Føroya Javnadurflokkor och Ålands
Socialdemokrater. Det finns upp till två stipendier per år. Ansökan om ersättning skickas till SAMAK
från medlemsorganisationer.
Resor
Resor och eventuell förlorad arbetsförtjänst täcks av anmälande organisation. Av praktiska skäl
uppmanas deltagarna boka sina resor genom Resekompani AB, som fakturerar till anmälande
organisation. Resekompani kontaktas via epost resor@resekompani.se eller telefon +46 26 26 70 70.
Anmälande organisation kan även välja att boka resor för sina deltagare på annat sätt.
Anmälan
Anmälan sker via anmälningsformuläret på www.nordenskolan.org senast 15 augusti 2018. SAMAKs
medlemsorganisationer meddelar Mia Andersson Wikholm (ABF Norden) sina deltagare och eventuella
reserver som kan kallas in om någon faller ifrån senast 28 september. Vid antagning ska samtliga
organisationer eftersträva att bidra till jämn könsfördelning och representation av personer med
utomnordisk bakgrund samt att minst hälften av deltagarna är under 35 år.
Frågor?
Mia Andersson Wikholm, mia.anderssonwikholm@abf.se, +46 8 613 50 80
Lars Svarre Gaardhøj, laga@aof.dk, +45 41 88 77 85

