
 
 

Sök en samnordisk utbildning om den nordiska modellen 
 

• Få kunskap om den nordiska modellen och verktyg för att omsätta dessa kunskaper till 
praktisk politik 
 

• Delta i en samnordisk utbildning med deltagare från hela Norden som är aktiva inom 
arbetarrörelsen på regional- eller riksnivå  
 

• Ingå i Nordenskolans alumninätverk efter kursen – ger möjlighet att ytterligare bredda 
dina kunskaper och ditt kontaktnät  

Datum för Nordenskolan 6: 
7-9 oktober 2020 Helsingfors samt 26-28 januari 2021 Oslo  

 
Som deltagare fördjupar du dig 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 fokus-
arbeten. Utbildningsspråk är skandinaviska, 
med engelska som stödspråk. 

Nordenskolans innehåll bygger på 
forskningsprojektet NordMod 2030. 
Projektet rymmer bl.a. rapporter om 
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 utvecklingstema om en rättvis klimatpolitik. Särskilt 
aktuellt är hur den nordiska modellen har rustat våra samhällen för Coronakrisen och möter dess effekter. 

Anmäl ditt intresse via denna länk senast den 5 juni 2020. 
”Att ha starka nätverk är ett av de främsta verktygen för att få inflytande och möjlighet att påverka samhället i den 
riktning man vill. I Norden och inom arbetarrörelsen i Norden har vi en stark tradition av att samarbeta och det 
växer sig allt starkare när vi ser vilken skillnad vi kan göra i världen. Nordenskolan är det tydligaste exemplet vi har 
på hur nätverksbyggande kan se ut i praktiken - där drivna personer från arbetarrörelsen i de nordiska länderna gemensamt 
utbildar sig och ser till att utbilda andra.  

Med alumninätverket binder vi samman årskullar och ger mervärde för både nya och tidigare deltagare.” 

Emilia Työrä 
Deltagare i Nordenskolan 2015, ordförande i Nordenskolans alumnistyrelse och riksdagsledamot för 
socialdemokraterna i Sverige 

 

 

 

Inbjudan till 

Nordenskolan är ett samarbete mellan SAMAK, den nordiska arbetarrörelsens 
samarbetskommitté och ABF Norden, där de nordiska bildningsförbunden inom 

arbetarrörelsen samlas. 

http://samak.info/den-nordiske-modellen/nordmod2030-prosjektet/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wFwFk5ly40uJZxzPObTyd4BhiadcyQpIl3Fp3oINoFBUNTEyU0pKMFZTTUVLWUc2U0EwRFlXOFQ3WSQlQCN0PWcu
http://samak.info/
http://www.abfnorden.org/


Datum Nordenskolan 2020/2021 

Träff 1:   7, 8, 9 oktober i Helsingfors, Finland  

Grupparbete online  November-december 2020 

Träff 2:   26, 27, 28 januari 2020 i Oslo, Norge 

(inkl. besök på SAMAKs årsmöte) 

 

Facebooklänkar: 

Nordenskolan 

Nordenskolan Debatt 

 

Kontaktpersoner: 

Lars Gaardhoj  Huvudlärare, AOF Danmark, laga@aof.dk  

Tor-Espen Stenerud Lärare, AOF Norge, tor-espen.stenerud@aof.no 

Mia Andersson Wikholm Koordinator, ABF Norden, mia.anderssonwikholm@abf.se 
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