
Grund- och fördjupande
kunskaper inom bostadspolitik.

Kunskap och konkreta verktyg för
att självständigt organisera och
leda en ideell förening.

Kunskap och konkreta verktyg för
påverkansarbete. 

Kunskap och konkreta verktyg för
kommunikation.

Kunskap och konkreta verktyg för
upplysningsarbete riktat till unga.

Vilka kunskaper får jag?

Om du genomgår samtliga
utbildningar inom bopolakademin
mottar du ett certifikat - du blir
certifierad bostadsaktivist. 

Certifikatet intygar de kunskaper
och verktyg du fått under
akademin. Vi kan även agera
referens inför framtida uppdrag. 

Certifiering

bopol
akade
min
Om bopolakademin

Bopolakademin är en utbildningsserie
som rustar dig för att självständigt kunna
driva förening, granska kommunal
bostadspolitik och opinionsbilda kring
alla ungas rätt till en trygg bostad. 

Akademin kommer att erbjudas löpande
varje verksamhetsår med start 2022 och
riktar sig till dig som är aktivt engagerad
i någon av Jagvillhabostad.nu:s
lokalavdelningar. 

Akademin består av ett grund-
utbildningspaket (obligatoriskt) och ett
fördjupningspaket bestående av sex
fortbildningstillfällen under ett år. Du
kan antingen välja att delta vid alla
tillfällen eller välja ut de tillfällen som
känns mest aktuella för dig. 

Om du väljer att genomgå hela akademin
så mottar du ett certifikat vid sista
genomförd utbildning - du blir en
certifierad bostadsaktivist.  



Fördjupningspaket

Grundutbildningspaket

Gästföreläsningar 

Varje termin bjuder Jagvillhabostad.nu in
relevanta gäster som föreläser på sitt
expertområde under en kväll.
Gästföreläsningen ges som en del av
bopolakademin men är även öppen för
våra stödmedlemmar. 

Datum och anmälan
13 eller 20 april kl.18-20 Tema Upplysning
Anmäl dig här 
12 oktober kl.18-20 Tema Valet
Anmäl dig här

Fortbildning 1
Kommunikation och opinionsbildning  
Fördjupning i strategisk kommunikation,
opinionsbildning, retorik, tonalitet samt
konkreta tips och verktyg.

Datum och anmälan
18 maj kl.18-20 Anmäl dig här

Fortbildning 2
Lokal politik och påverkan
Fördjupning i bostadspolitik; hur går
lokal politik till, hur kan ni granska den
samt bedriva påverkansarbete på lokal
nivå? 

Datum och anmälan
1 september kl.18-20 Anmäl dig här

Fortbildning 3
Upplysning och organisering
Fördjupning i organisering och upplys-
ningsarbete; hur kan ni upplysa, engagera
och leda unga i er lokalavdelning på ett
hållbart och inkluderande vis?

Datum och anmälan
16 november kl.18-20 Anmäl dig här

Fortbildning 4
Utmaningar och lösningar
Fördjupning i bostadspolitik; vilka
ideologiska konflikter präglar politiken
och vilka är de största politiska
utmaningarna? Vem drabbas hur? Vilka
möjliga lösningar ser vi?

Datum och anmälan
 7 mars 2023 kl.18-20 Anmäl dig härOrganisationskunskap

Lokalavdelning- och
styrelseuppdraget
Bostadspolitisk crash course 
Politisk påverkan och
kommunikation

Grundutbildningen är obligatorisk för att
vara aktivt engagerad inom
Jagvillhabostad.nu. Grundutbildningen
ges digitalt under två vardagskvällar och
fokuserar på följande teman:

Datum och anmälan
8-9 mars kl.17:30-20:30 Anmäl dig här
3-4 maj kl.17:30-20:30 Anmäl dig här 

Årshjul

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZsUXYKuTi0LNtShsIerJtl9x2lbz-FWasVmRaAvy4FUwQow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZsUXYKuTi0LNtShsIerJtl9x2lbz-FWasVmRaAvy4FUwQow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfeaEl4hm8o-MGrMvuPo7J4rzdry5jvBNA3sOLgpI_3Yn-PA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczYFDH3KsBDPamVbhSsMf7mc3yX_fX-Uuo2Kq-FfOlUmaP_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5qYTEUOyezZOMMBbBEgPkso6wOkLeNFKQt56bHt6YHC2f6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd37mzbFkeuDGGuVmx6NhdvK8E97prcT3HchIJ8RamkDVhs9A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ6OlhN8tTGkjPd3EZHylAlYhKgAyALUumyhC7hfzP0LmuyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1U-6yUKquxCnFUnBNxn0SckGvl_DY3mcyCf46fbx3D4w/prefill
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDNJF-ma9aWRnjFebUMPmbcCgu556mJsF2pbjwyRBdz7jkkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDNJF-ma9aWRnjFebUMPmbcCgu556mJsF2pbjwyRBdz7jkkw/viewform

