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Del 6 – Ressurser

Rød Lunsj
Rød Lunsj er et møtekonsept rettet 
mot studenter. Der en godt politisk 
foredrag eller debatt kombineres 
med mulighet til å spise lunsj. Ta 
gjerne kontakt med et av Rødts 
studentlag for tips og erfaringer 
om gjennomføring.

Slik er det her jeg bor
Et arbeidshefte for kartlegging 
og analyse av lokalsamfunn laget 
i 2011. Heftet hjelper lokallaget 
å gjennomføre en politisk 
kartlegging der man undersøker:
• Kartlegging av arbeidslivet
• Kartlegge kapitalen
• Analysere det dominerende 
partiet

Ta kontakt med partikontoret for å 
få tilsendt hefte. 

Forandre verden
Kurset er lagt opp etter studieboka 

Forstå for å forandre er en 
studiebok fra Rødt. Kurset er 
lagt opp til å gå over fire møter/
samlinger. Et møte om marxistisk 
filosofi og dialektikk, et møte om 
klasser og klassebevisthet, et møte 
om utbytting og kvinnelønn og et 
møte om sosialisme. Materiellet til 
kurset vil finnes i boka Forstå for å 
forandre en marxistisk studiebok 
fra Rødt. Studieboka kan bestilles 
fra partikontoret.

Studiesirkelen er godkjent hos 
studieforbundet Næring og 
Samfunn. Ved registrering der 
kan laget få dekket utgifter til 
studiebøker og andre kostnader. 
Kurs ID: 16820 Forandre Verden

Kvinnefrigjøring!
Kvinneutvalget i Rødt lagde i 2014 
studieboka Kvinnefrigjøring!. Boka 
har disse kapitlene:
1 Vårt liv, vår kropp – fortsatt 

sjølbestemt abort! Abortkampen i 
Norge
2 Hvorfor finnes ”kvinnelønna”, og 
hva kan gjøres?
3 Familien under kapitalismen
4 Imperialismen
5 Feministisk sosialisme
6 Kapitalisme og patriarkatet
7 Kvinnekamp og kvinnefrigjøring

På slutten hvert kapittel er det 
studiespørsmål for dem som vil 
studere boka i en gruppe.
Boka kan kjøpes i papir eller som 
ebok på marxisme.no 

Andre kurs registrert hos 
Studieforbundet:
ID 17681 Kurs for faglige aktivister
ID 11292 Om Rødts Politikk
ID 17538 Folkevalgtopplæring
ID 17615 Redigering av nettside

OVERSIKT OVER OPPLEGG OG 
STUDIESIRKLER 

HVORDAN FÅ STUDIESTØTTE
Rødt er medlem av 
studieforbundet Næring og 
samfunn. Ved å melde inn 
studiesirkeler, seminarer og 
liknende som studietiltak vil laget 
få pengestøtte fra studieforbundet. 
Alle kurs får 500 kroner i 
grunntilskudd. Kurs som har 
dokumenterte utgifter som leie 
av lokaler, innkjøp av studiebøker 
(og annet tilleggsmateriell) og 
kostnader knyttet til lærer på 
kurset får et opplæringstilskudd i 
tillegg på 65 kroner per time.
Krav til kurset for å få støtte er:
• Godkjent studieplan. Kontoret 

kan hjelpe deg med å finne en 
studieplan som passer. 

• Innmelding før oppstart

• Minst 3 deltagere som er over 
14 år.

• Kurset må utlyses for målgruppa 
(offentliggjøres)

• Kurset må vare minst 8 
klokketimer

• Frammøteliste fylles ut
• Hver deltager må delta minst 

75% av kurstimene.
• Alle godkjente deltagerne skal 

ha kursbevis

Den enkleste måten å få 
studiestøtte er å ved å sende 
et elektronisk skjema via 
Studieforbundets nettside.  
http://naeringogsamfunn.no/
 For å få tilgang til KursAdmin, 
sender du en epost til  

post@naeringogsamfunn med 
navn, bostedsadresse, fødselsår/-
dato og mobilnummer og ber 
om tilgang på KursAdmin. Så 
vil studieforbundet opprette en 
bruker til deg.
 Innlogging gjøres via 
studieforbundetsnettsider under 
fanen Kurs/Logg inn KursAdmin 
(https://www.kursadmin.org/pls/
kas/f?p=240:LOGIN:)
 Under gjennomføringen av 
sirkelen fører dere frammøteliste 
som dere sender inn elektronisk, 
når dere fyller ut rapportskjema 
for ferdig gjennomført kurs.


