S-studenters utbildningshelg!
Vad kul att du vill hänga med på S-studenter i Skånes utbildningshelg. Under den här kursen som
motsvarar ”SSU-ettan” kommer vi diskutera samhället, politiken och vad vi som unga
socialdemokrater kan göra för att uppnå de förändringar som vi vill se. Vi kommer beröra områden
såsom socialdemokratisk ideologi, klimatpolitik och arbetarrörelsens historia; samtidigt som vi har
kul och lär känna varandra. Nedan följer praktisk information kring utbildningen och kursgården.
Skulle det vara några frågor så är det bara att maila lssk@s-studenter.se, så ska vi försöka besvara
dem så gott det går.
Vi ses!

Praktisk Info:
Anmälan
Anmälning görs genom att fylla i följande formulär:
https://goo.gl/forms/gJLaf4HCO8YqXSjI3

Transport
Utbildningshelgen kommer att hållas på Klostersågens kursgård mellan Veberöd och Sjöbo. För att nå
klostersågen med kollektivtrafik så tar man buss 160 mot Sjöbo från Lund C och hoppar av vid
hållplats ”Klostersågen”. Därifrån är det bara en kort promenad till kursgården.
Åker man bil finns det möjlighet till parkering. Adressen är följande: Klostersågen, 275 01, Sjöbo.
Skulle det vara några problem att hitta är det bara att ringa 070-3396692 , så hjälper vi er.

Mat
All mat är vegetarisk. Om man önskar vegansk mat eller annan specialkost så bör detta skrivas i
anmälningsformuläret. Ta dock gärna med snacks och liknande inför samkvämen eller att tugga på
mellan måltiderna.

Sovplats
Klostersågen erbjuder sängar, täcken och kuddar, men sängkläder måste tas med själva.

Alkohol
Då utbildningshelgen finansieras av SSU, så är alkohol strängt förbjudet under hela utbildningen.

Schema

S-studenters utbildningshelg

Fredag 5/5
18:00-19:00

Utbildningshelgen börjar! Praktisk information om sovplatser, mat och
dylikt

19:00-21:00

Middag

21:00

Samkväm

Lördag 6/5
09:00-10:00

Frukost

10:00-12:00

Föreläsning: Grundläggande socialdemokratisk ideologi och värderingar

12:00-13:00

Lunch

13:00-15:00

Föreläsning: Klimatet

15:00-17:00

Föreläsning: Intersektionalitet

17:00-18:00

Reformslam – ”Den ljusnande framtid är vår”

18:00-20:00

Middag

20:00-21:00

Ledigt

21:00

Samkväm

Söndag 7/5
09:00-10:00

Frukost

10:00-12:00

Föreläsning: Arbetarrörelsens historia och organisationens uppbyggnad

12:00-13:00

Lunch

13:00-14:00

Gemensam städning

14:00

Utbildningshelgen är slut! Dags att åka tillbaka till respektive klubb,
förhoppningsvis lite vassare, rödare och kunnigare.

