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Sista anmälningsdag är 4 veckor  
innan kursstart och anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.

datum Ort Sista anm.

5, 12, 19/10 Jönköping 7 sep

7-9/10 Växjö 9 sep

12-14/10 Karlshamn 11 sep

21, 28/10, 4/11 gnosjö 23 sept

2, 9, 16/11 nässjö 5 okt

3-5/11 Kalmar 6 okt

9, 16, 23/11 Jönköping 12 okt

10, 17, 24/11 Ljungby 13 okt

30/11-2/12 Kalmar 2 nov 

30/11-2/12 Växjö 2 nov

2-4/12 Karlshamn 6 nov

Medlemsutbildningar

>  Medlem i facket

Målgrupp: Alla medlemmar. 

Innehåll: Alla medlemmar har rätt till facklig grundutbildning. Det hand-
lar om att stärka den fackliga medvetenheten och att uppmuntra medlem-
marna att använda sin demokratiska rättighet i den fackliga organisationen, 
på arbetsplatsen och i samhället.

Facklig medlemsutbildning ger kunskap om den fackliga idén som byg-
ger på det fackliga löftet:

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter ar-
beta på sämre villkor eller lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar 
varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte 
så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.”

Fackföreningen är detta löfte. Dessutom får du ökad kunskap om det vik-
tigaste medlet för löftet, kollektivavtalet.

Kurslängd: 24 timmar fördelat på tre heldagar.

Ekonomi: Stipendie utgår från LOs stipendiefond efter avslutad kurs. 
Reseersättning och deltagaravgift står din förbundsavdelningen för.

Ledighet söks i enlighet med studieledighetslagen minst två veckor innan 
kursstart.

"Medvetna medlemmar bygger en stark fackförening. 
Därför är det viktigt att så många som möjligt går 

fackliga utbildningar."

Mattias Spångberg
 Byggnads Småland och Blekinge
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Sista anmälningsdag är 4 veckor  
innan kursstart och anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.

datum Ort Sista anm.

30/9 Karlshamn 4 sep

>  Facklig introduktion

Målgrupp: Alla som vill veta mer om facket.

Innehåll: Syftet med facklig introduktionsutbildning är bland annat att öka 
kunskapen och förståelsen för fackets roll, samt väcka intresse för fackliga 
frågor. Utbildningen handlar om arbetsplatsen och tar upp följande saker 
på en grundläggande nivå:

• Kollektivavtalet som begrepp och idé, parterna på arbetsplatsen och de 
fackliga verktygen för påverkan

• Lagar som rör arbetsvillkoren och anställningen på arbetsplatsen
• Diskriminering i arbetslivet ur några olika perspektiv

Ekonomi: Stipendie utgår från LOs stipendiefond efter avslutad kurs. 
Reseersättning och deltagaravgift står din förbundsavdelningen för.

Ledighet söks i enlighet med studieledighetslagen minst två veckor innan 
kursstart.
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Sista anmälningsdag är 4 veckor  
innan kursstart och anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.

datum Ort Sista anm.

6, 13, 20/10 Jönköping 8 sep

21-23/10 Växjö 23 sep

>  Med livet som insats

Målgrupp: Alla medlemmar.

Innehåll: I dagens arbetsliv och samhälle ställs höga krav. Tempot skruvas 
upp allt mer. Ibland blir det svårt att få fritiden och arbetet att gå ihop. På 
denna utbildning försöker vi hitta en bra balans i livet. 

• Betydelsen av din arbetsmiljö och hälsa
• Hur du trivs och känner dig trygg på arbetsplatsen
• Hur ditt arbete påverkar ditt liv och din hälsa
• Hur din fritid kan hjälpa dig till ett friskare liv

Kurslängd: 24 timmar fördelat på tre heldagar.

Ledighet söks i enlighet med studieledighetslagen minst två veckor innan 
kursstart.

"Låt mig ställa en fråga:
Varför skulle du inte ta reda på vad du har för nytta av ditt 

fackliga medlemskap?
Medlem i facket ger dig tre dagar av 

diskussioner frågor och svar. 
Ta vara på den chansen!"

Hanna Kjellin
IF Metall avdelning 40 Västbo-Östbo
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Sista anmälningsdag är 4 veckor  
innan kursstart och anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.

datum Ort Sista anm.

23-24, 30/9 Växjö 26 aug

5-7/10 Karlskrona 7 sep

12, 19, 26/10 Ljungby 14 sep

26/11, 3, 10/12 Karlshamn 29 okt

Funktionsutbildningar

>  Vald på jobbet -
Grundläggande förtroendemannautbildning

Målgrupp: Förtroendevalda på arbetsplatsen.

Innehåll:
• Ditt uppdrag som förtroendevald
• Den fackliga idén
• Dina rättigheter
• Den svenska modellen och kollektivavtalet
• Regelverk

Kurslängd: 24 timmar fördelat på tre heldagar.

Ledighet söks i enlighet med Förtroendemannalagen (FML) 6-7§§.

"Vem är inte intresserad vad man betalar till! 
Gå en facklig utbildning så får du svar."

Erik Bouvin
GS avdelning 4 Östra Småland
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>  Kassörs- och revisorutbildning

Målgrupp: Förtroendevalda kassörer på klubbar och sektioner.

Innehåll: Kassörens och revisorns roll i styrelsen. Kursen är ingen bokfö-
ringskurs utan syftar till att presentera uppdragen samt ge råd till nytta och 
ledning för den som är kassör eller revisor i en föreningen.
Vi går även igenom vad som är god revisionsed.

Kurslängd: 24 timmar fördelat på tre heldagar.

Ledighet söks i enlighet med Förtroendemannalagen (FML) 6§.

datum Ort Sista anm.

10-12/11 Värnamo 13 okt
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Sista anmälningsdag är 4 veckor  
innan kursstart och anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.

>  Valberedningsutbildning

Målgrupp: Förtroendevalda i valberedningar på klubb, sektion och avdel-
ningsnivå.

Innehåll: Utbildningen är ett verktyg att föreslå medlemmar till uppdrag 
som speglar de grupper som de sedan skall företräda. Vi går igenom vilka 
rättigheter som vi har för att kunna utföra vårt uppdrag. Vad behöver vi ha 
för egenskaper eller kunskaper? Hur jobbar en valberedning på bästa sätt 
för att kunna samla in namn och därefter föreslå dessa på ett sätt, så att 
medlemmarna känner sig delaktiga i detta.

Kurslängd: 16 timmar fördelat på två heldagar.

Ledighet söks i enlighet med Förtroendemannalagen (FML) 6§.

datum Ort Sista anm.

7-8/10 Jönköping 9 sep
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Se sista anmälningsdag för  
respektive kurs – anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.

>  Pedagogisk grundutbildning 
    för fackliga handledare

Målgrupp: Handledare.

Innehåll: Uppdraget som handledare. Val av pedagogik och kunskap om 
lärstilar.

Kurslängd: 40 timmar i två steg fördelat för praktik i handledarrollen mel-
lan de två tillällena

Ekonomi: 4000:-/deltagare. Utöver deltagaravgift tillkommer eventuellt för-
lorad arbetsförtjänst, resor och eventuella övernattningar. Det är den an-
mälande organisationen som betalar för dessa.

Ledighet söks i enlighet med Förtroendemannalagen (FML) 6-7§§.

datum Ort Sista anm.

19-21/10, 30/11-1/12 Jönköping 21 sept
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Se sista anmälningsdag för  
respektive kurs – anmälan ska  

gå till din fackliga organisation.

Arbetsmiljöutbildningar

>  Bättre arbetsmiljöarebete, BAM

Målgrupp: skyddsombud, ordförande och förhandlare på klubb/sektion.

Innehåll: Bättre arbetsmiljö är en grundutbildning för skyddsombuden 
på våra arbetsplatser. Under utbildningen går vi igenom vilka lagar och 
förordningar vi har som verktyg i vårt uppdrag att bevaka, förbättra och 
försvara vår arbetsmiljö.
Arbetsgivaren står för kurskostnaden varför anmälan till utbildningen 
måste göras tillsammans med en betalningsbekräftelse. En sådan finner 
ni bland blanketterna längst bak i detta häfte.

Om ni är ett större antal som önskar gå BAM kan den efter överenskommelse 
köras lokalt för er. Kontakta er ansvariga studieorganisatör för mer info.

                  Kurslängd: 40 timmar fördelat på fem heldagar, en dag i veckan.

           Ledighet söks i enlighet med Förtroendemannalagen (FML) 6-7§§.

datum  Ort Sista anm.

28/9, 5, 12, 19, 26/10  Jönköping 31 aug

29/9, 6, 13, 20, 27/10  Växjö 1 sep

5, 12, 19, 26/10, 2/11  Ljungby 7 sep

8, 15, 22, 29/10, 5/11  Värnamo 10 sep 

3, 10, 17, 24/11, 2/12  Växjö 6 okt
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datum Ort Sista anm.

19-20/10 Växjö 21 sep

9-10/11 Kalmar 12 okt

23-24/11 Ädelfors 26 okt

LO UNG-utbildningar

Ekonomi & anmälning
Kurserna är kostnadsfria och du får ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
från ditt förbund i ett studiestipendie och reseersättning från din avdelning. 
Du som inte än är medlem får ersättning från LOs stipendiefond när du går 
OM FACKET och du får även reseersättning från LO.
Anmälningar till LO UNG-utbildningar ska skickas vidare från din avdel-
ning till LO-distriktet i Småland och Blekinge.

>  Grundutbildningar

OM FACKET
Den första av de tvärfackliga ungdomskurserna i LO ungs utbildningspa-
ket. En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina 
rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både 
i organisationen och på din arbetsplats.

Målgrupp: Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år.

Innehåll: Människovärde, unga arbetare och makten på arbetsmarknaden, 
klass och rättvisa, facklig aktion och påverkan.

Kurslängd: 16 timmar fördelat på två heldagar.

Förkunskaper: Inga.

Ledighet söks i enlighet med studieledighetslagen minst två veckor innan 
kursstart.

OM SAMHÄLLET
En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fung-
erar och hur välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideolo-
gier och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år.

Innehåll: Den fackliga ideologin, rätten till ett värdigt arbetsliv, ordning och 
rättvisa och opinionsbildning och facklig kamp.

Kurslängd: 16 timmar fördelat på två heldagar.

Förkunskaper: Om du inte redan gått en facklig grundkurs bör du gå OM 
FACKET före OM SAMHÄLLET.

Ledighet söks i enlighet med studieledighetslagen minst två veckor innan 
kursstart.

datum Ort Sista anm.

25-26/11 Ädelfors 28 okt
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"Jag älskar ett Pippicitat:
- Det här har jag aldrig provat

 tidigare, så det klarar jag helt säkert."

Linda Lööw
Transport avdeldning 20

>  Temautbildningar

OM FÖRSÄKRINGAR
En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring vilket försäkringsskydd 
du har som facklig medlem.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år.

Innehåll: Så undviker du att gå miste om en kvarts miljon! Vad har jag rätt till? 
Vilka försäkringar finns? Hur gör jag om det händer någonting?

Kurslängd: 8 timmar fördelat på en heldag.

Förkunskaper: Om du inte redan gått en facklig grundkurs bör du gå OM 
FACKET före OM FÖRSÄKRINGAR.

Ledighet söks i enlighet med studieledighetslagen minst två veckor innan 
kursstart.

OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET
En kurs där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas 
rätt att vara olika.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år.

Innehåll: Vad är främlingsfientlighet? Politiken bakom, ta debatten och allas 
lika värde.

Kurslängd: 16 timmar fördelat på två heldagar.

Förkunskaper: Om du inte redan gått en facklig grundkurs måste du gå OM 
FACKET före OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET. Vi rekommenderar att du även går 
OM SAMHÄLLET före OM FRÄMLINGSfiENTLIGHET.

Ledighet söks i enlighet med studieledighetslagen minst två veckor innan 
kursstart.

datum Ort Sista anm.

9/12 Växjö 11 nov

datum Ort Sista anm.

7-8/12 Växjö 9 nov
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datum Ort Sista anm.

2-3/11 Växjö 5 okt

OM FEMINISM
Målgrupp: Medlemmar under 30 år.

Innehåll: Varför är facket en feministisk organisation och vad finns det för 
olika sorters feminism? Vi reder ut begreppen och fördjupar oss i hur det 
står till med jämställdheten egentligen.

Kurslängd: 16 timmar fördelat på två heldagar.

Förkunskaper: Om du inte redan gått en facklig grundkurs måste du gå OM 
FACKET före OM FEMINISM. Vi rekommenderar att du även går OM SAMHÄL-
LET före OM FEMINISM.

Ledighet söks i enlighet med studieledighetslagen minst två veckor innan 
kursstart.

 
> Funktionsutbildningar UNG

SKOLINFORMATÖRSUTBILDNING
LO och Förbunden förväntar sig att du efter avslutad utbildning är aktiv 
och tillgänglig i det nya uppdraget.

Målgrupp: Fackligt aktiva medlemmar med uppdraget.

Innehåll:
• Rollen som skolinformatör – vårt uppdrag
• Våga tala och framträda
• Argumentation
• Upplägg och innehåll i skolinformation
• Hantera en klass och problem
• Praktiska övningar

Kurslängd: 16 tim.

Förkunskaper: Om du inte redan gått en facklig grundkurs måste du gå OM 
FACKET före SKOLINFORMATÖRSUTBILDNINGEN. Helst även OM SAMHÄLLET el-
ler likvärdig utbildning hos det egna förbundet.

Ledighet söks i enlighet med Förtroendemannalagen (FML) 6§.

datum Ort Sista anm.

4-5/11 Växjö 7 okt
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"Kunskap - ger makt"

Jane Lundh
Fastighets region Syd

Insikter centralt

>  Insikter
    - kursen om fackets ideologi och värderingar

Insikter ger djupare kunskaper om fackföreningsrörelsen. Den bygger på 
fackföreningsrörelsens ideologiska grund samt ger möjlighet att pröva sina 
egna värderingar och analysera samhället.

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha en fördjupad förståelse 
i den fackliga ideologin. Dessutom ska man ha kunskaper och känna till-
räcklig säkerhet i sitt uppdrag för att kunna ta initiativet till diskussioner 
om de fackliga villkoren, exempelvis inför en lönerörelse eller i samband  
med större förändringar på arbetsplatsen eller i klubben. På samma sätt bör 
man efter kursen känna tillräcklig säkerhet, för att på arbetsplatsen eller 
klubben, delta i eller initiera diskussioner om politikens påverkan på fackets 
och medlemmarnas situation i samhället.

Målgrupp: Förtroendevalda.

Förkunskaper: Grundläggande förtroendemannautbildning.

Ekonomi: Deltagarna erhåller utbildningsarvode/ersättning från sitt eget 
förbund. Ersättning för resor betalas ut av LO efter kursens genomförande. 
I övrigt är kursen avgiftsfri.

Kursort: LOs folkhögskola Runö, Åkersberga.

Ledighet söks i enlighet med studieledighetslagen minst två veckor innan 
kursstart.

datum Ort 

Sista anm.

2-13/11 runö 4/9

30/11-11/12 runö 2/10
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"Hur får man medlemar att inse vikten av att gå de 
utbildningar vi erbjuder? Ursäkterna är många."

Christer Joelsson
Livs Region Öst

Fackliga utbildningar på nätet

LOs fackliga utbildningar på nätet vänder sig till dig som vill lära dig mer 
om fackliga frågor. Fördelen är att du kan studera  när du har tid och i din 
egen takt. Läser du på egen hand kan du ta en paus och komma tillbaka 
senare eller en annan dag för att göra färdigt uppgiften.

Det finns inga lärare knutna till utbildningarna och inte heller några 
uppgifter att skicka in. I stället bygger övningarna på hur du väljer vid 
olika situationer. Övningarna är till för dig själv och ingen annan.

Nätutbildningarna kan användas som självstudier och även i studie-
cirklar och på seminarier, utbildningsdagar, konferenser  med mera.

Urval av utbildningar
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
Nätutbildningen om lagen om anställningsskydd har som mål att lära ut 
det allra mest grundläggande om anställningsskyddet i Sverige på ett enkelt 
och lättfattligt sätt.

• Studieledighetslagen
Nätutbildningen om studieledighetslagen handlar om studieledighet ur ett 
fackligt perspektiv- vilka kurser kan jag få ledigt för? När måste jag ansöka? 
Kan arbetsgivaren säga nej och hur funkar det när jag är på väg tillbaka till 
jobbet är sådant du kan skaffa dig kunskaper om i denna nätutbildning.

• Förtroendemannalagen
Målsättningen är att förklara och lära ut de viktigaste delarna i förtroen-
demannalagen och ge dig vägledning om det som upplevs som svårt och 
krångligt. Förhoppningen är att nätutbildningen kan ge dig som förtroen-
devald kan kunskaper om det som många upplever som svårt och krångligt.

Tillgängliga och kostnadsfria
Utbildningarna är tillgängliga, öppna och kostnadsfria för medlemmar 
och förtroendevalda i LO-förbunden.  
De finns fler utbildningar under www.lo.se/natutbildning.

Facklig utbildning
– när du kan!
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"Fackliga studier hjälper er att ta reda på era 
rättigheter, och att ta reda på era möjligheter på er 
arbetsplats."

Maria Dahl
Handels avdelning 9 Växjö

Studieledighetslagen

Sedan 1975 finns en lag i Sverige som reglerar rätten att vara ledig från ar-
betet för att studera.

För vem gäller lagen?
 –Studieledighetslagen gäller för alla arbetstagare, inga grupper av anställda 
är undantagna. För att ha rätt till ledighet för allmän utbildning ska man 
ha varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna, eller 
minst tolv månader under de två senaste åren.
 –För utbildning som gäller fackliga frågor finns det inga krav på minsta 
anställningstid.

När ska jag söka ledighet?
Den som vill vara relativt säker på att få den önskade ledigheten, bör lämna 
in ansökan i god tid, alltså minst:

 –Två veckor i förväg vid facklig utbildning eller ledighet som motsvarar 
högst en arbetsvecka.
 –Sex månader i förväg för övrig utbildning.

Med övrig utbildning menas allmän utbildning som är längre än en arbets-
vecka. För facklig utbildning gäller alltid två veckor, oavsett hur lång den 
fackliga utbildningen är.

Arbetsgivaren får inte neka en ansökan om studieledighet. Det enda ar-
betsgivaren kan göra är att skjuta fram den begärda ledigheten.

Om du ska delta i en utbildning som motsvarar en arbetsvecka, så söker 
du alltså senast två veckor i förväg. Då har arbetsgivaren ingen möjlighet 
att skjuta fram ledigheten, eftersom den tillåtna tiden för att skjuta på le-
digheten är två veckor. För övrig utbildning som är längre än en arbetsvecka 
söker du senast 6 månader innan utbildningen skall starta.

Observera att man räknar tiden från den dag då ansökan lämnades till 
arbetsgivaren.
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Medlemmar med erfarenheter och kunskap är 
fackföreningens viktigaste delar för förändring.

Några av oss är förtroendevalda och har fått i 
uppdrag att företräda medlemmarna i olika si-
tuationer och funktioner. För att göra det på bästa 
sätt är det viktigt med kunskap. Vi har därför 
ett utbud av olika utbildningar för att de förtro-
endevalda ska kunna utvecklas i sitt uppdrag att 
företräda medlemmarna.

Våra värderingar utgår från frihet, jämlikhet  
och solidaritet. Samhället och arbetslivet kan för-
ändras och förbättras. Det är därför vi tror på en 
aktiverande och aktionsinriktad kunskap, som le-
der till handling. Ju fler vi är, desto större chans 
har vi att tillsammans förändra och förbättra. Så, 
kom med och skapa ny kunskap. Du behövs!

Anmälan
Obs! Sista anmälningsdag till utbildningarna är 
fyra (4) veckor innan utbildningen startar.

Detta för att vi ska veta om det går att genom-
föra utbildningen. Anmälan ska gå till den fack-
liga organisation som anmälaren tillhör.

Ledighet
Ansöks hos arbetsgivaren senast 2 veckor innan 
kursstart, enligt studieledighetslagen.

Studieledighetslagen gäller för alla arbetstagare. 
Inga grupper av anställda är undantagna.
 Således omfattar lagen också anställda i fö-
retagsledande ställning, medlemmar i arbetsgi-
varens familj, arbetstagare i husligt arbete och 
dem som är anställda med olika typer av arbets-
marknadsstöd.
 Det spelar ingen roll om man är tillsvidare-
anställd (fast anställd), visstidsanställd, vikarie 
eller praktikant för att lagen ska gälla.

Ersättningar vid fackliga studier
 – Betalas ut av din fackliga organisation. 
 – Om du är förtroendevald kan du i vissa fall få le-
digt enligt förtroendemannalagen. Då ska du vara 
anmäld som förtroendevald hos din arbetsgivare. 
Innan du ska delta i utbildningen ska du anmäla 
att du vill vara ledig i enlighet med förtroende-
mannalagen. Om utbildningen handlar om att ge 
kunskaper för att utföra uppdraget i relation till ar-
betsplatsen och arbetsgivaren har du rätt att vara 
ledig med lön (FML § 7). Gör det inte det har du 
rätt att vara ledig utan lön (FML § 6).

 – Man kan få stipendium om man går: Facklig 
introduktion, medlemsutbildning eller facklig/
politisk medlemsutbildning.
Stipendiet kan sökas i de fall man har förlorad 
inkomst under utbildningstiden.

Information till studieorganisatören

Kostnader
800 kr/dag/deltagare är den normala deltagarav-
giften. Då ingår handledare, material, lokal, för-
middagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt frukt.

Samtliga arbetsmiljökonferenser kostar 1000 kr/
dag/deltagare i deltagaravgift.

Förbundsavdelningarna betalar ingen deltagarav-
gift på någon av LO UNG-utbildningarna.

Deltagaravgiften på Röda Akademin 300:- i dub-
belrum och 450:- i enkelrum.

Fakta om tvärfackliga utbildningar
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"Genom studier får du
 kunskaper som är bra
 att ha i din ryggsäck."

Ole Bak Mikkelsen 
IF Metall avdelning 32 Höglandet

Inom fackföreningsrörelsen är vi mitt uppe 
i ett förändringsarbete som rör fackliga studier 
som vi kallar en ny studieorganisatörstrappa. Det 
innebär att en hel rad nya utbildningar kommer 
att presenteras framöver.

Den fackliga studieverksamheten ska genom 
en gemsansam studieorganisation ge er som är 
studieorganisatörer både kunskap och kompe-
tens att möta nya utmaningar. En stark fackför-
eningsrörelse behöver väl utbildade medlemmar 
och förtroendevalda för att ständigt utveckla det 
fackliga arbetet. Där är ni som studieorganisatörer 
som är de verkliga nyckelpersonerna.

 
Det övergripande syftet med studieorganisa-

törstrappan är att ta ett samlat grepp om de ut-
bildnings- och utvecklingsinsatser som krävs för 
att stärka och utveckla den gemensamma studie-
organisationen. Målet är att utbilda en majoritet 
av alla med ett studieuppdrag.

 
Studieorganisatörstrappan består av fem olika 

bildningsinsatser:
• Introduktion för studieorganisatörer
• Grundutbildning för studieorganisatörer
• Vidareutbildning för studieorganisatörer
• Vuxnas lärande
• Temadagar för studieorganisatörer
 
Den första är en introduktion på 4 timmar 

som respektive förbund arrangerar. Det ger en 
introduktion om vad uppdraget innebär, de för-
väntningar och under vilka förutsättningar hen 
kan verka i uppdraget. Det egna förbundets och 
den tvärfackliga studieorganisationen.

 
Det andra steget är grundutbildningen som är 

på 32 timmar och det är ABF som arrangerar ut-
bildningen. Syftet med utbildningen är att ge stu-
dieorganisatören grundläggande kunskaper inom 

verksamhetsområdet så att hen med framgång 
kan och vill bedriva studieverksamhet. Denna 
kursen finns med i katalogen.

 
Det tredje steget är vidareutbildningen som 

är på 24 timmar och det är ABF som arrangerar 
utbildningen. Syftet är att bygga vidare på grund-
utbildningen och att ge deltagarna möjlighet att 
erövra kunskaper inom studieområdet så att hen 
med framgång kan och vill driva och utveckla 
studieverksamheten i den egna organisationen 
och tvärfackligt. Målet är att kunna utveckla 
studieverksamheten i samarbete med andra stu-
dieorganisatörer, ha förmåga att inkludera andra i 
arbetet med att rekrytera medlemmar och förtro-
endevalda till utbildningar och ha förståelse för 
vikten av studier och det gemensamma ansvaret 
i organisationen.

 
Det fjärde steget är vuxnas lärande som är på 

24 timmar och det är Runö som arrangerar ut-
bildningen. Målgruppen är handledare som va-
rit verksamma i minst tre år och kontinuerligt 
genomför utbildningar och aktivt driver och ut-
vecklar studieverksamheten.

 
Det femte steget är temadagar för studieorga-

nisatörer som är på 1 dag och det är LO-distrikten 
som är arrangör tillsammans med ABF. Syftet är 
att bidra till att bygga fungerande studieorgani-
sationer, studieverksamhet och utveckla delta-
garna som studieorganisatörer. Det är meningen 
att deltagarna ska få ny energi och nya idéer om 
hur arbetet som studieorganisatör kan utvecklas 
i det egna förbundet.

Till dig som Studieorganisatör



allergi

Anmälan till
• Medlemsutbildningar
• Funkti0nsutbildningar
• Insikter
• Pedagogisk grundutbildning för fackliga handledare
• röda akademin
• Sommarkurser på Ädelfors

Skriv tydligt!

Fyll i samtliga uppgifter och skicka anmälan till din fackliga organisation.  
din organisation kan hjälpa dig med vilken typ av ledighet som du ska begära.

1. Utbildning
utbildningens namn

datum Plats

2. Personuppgifter
namn

gatuadress

Postnummer Postort

Personnummer (ÅÅÅÅMMdd-nnnn) e-post

–
telefonnummer Mobilnummer

Övrigt

Logi

Förtroendevald
Facklig organisation / avdelning

Obs!
Anmälan görs till din fackliga organisation som vidarebefordrar till ABF.
aBF skickar ut bekräftelse 2 veckor innan utbildningen startar.

Personuppgifter och GDPR
För att medlemmar ska kunna delta på en utbildning behandlas hens personuppgifter av oss. Administrationen sker 
i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi är måna om att skydda våra medlemmars integritet och hanterar 
personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och förordningar. 
Genom att skicka in denna anmälan godkänner du att vi sparar dina personuppgifter för att kunna administrera 
utbildningen. Vi sparar personuppgifterna upp till sex månader.

       Jag vill inte att mina personuppgifter delas till andra deltagare för samåkning.
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Betalningsbekräftelse av arbetsgivare för: 

Skriv tydligt! 

Fyll i samtliga uppgifter och skicka anmälan till din fackliga organisation.  
din organisation kan hjälpa dig med vilken typ av ledighet som du ska begära.
Kostnad för kurserna är 1000:-/dag.

1. Utbildning
utbildningens namn

datum Plats

2. Personuppgifter
namn

gatuadress

Postnummer Postort

Personnummer (ÅÅÅÅMMdd-nnnn) e-post

–
telefonnummer Mobilnummer

Facklig organisation / avdelning

• Bättre arbetsmiljöutbildning
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Organisatorisk och social arbetsmiljö

allergi

Övrigt

Målgrupp (till exempel skyddsombud, chef arbetsledare etc)

3. Ekonomi
avgiften faktureras

gatuadress

Postnummer Postort

telefonnummer

underskrift av fakturabetalare

namnförtydligande

Obs!
Anmälan görs till din fackliga organisation som vidarebefordrar till ABF.
aBF skickar ut bekräftelse 2 veckor innan utbildningen startar.

Personuppgifter och GDPR
För att medlemmar ska kunna delta på en utbildning behandlas hens personuppgifter av oss. Administrationen 
sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi är måna om att skydda våra medlemmars integritet och 
hanterar personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och förordningar. 
Genom att skicka in denna anmälan godkänner du att vi sparar dina personuppgifter för att kunna administrera 
utbildningen. Vi sparar personuppgifterna upp till sex månader.

       Jag vill inte att mina personuppgifter delas till andra deltagare för samåkning.



Betalningsbekräftelse av arbetsgivare för: 

Skriv tydligt! 

Fyll i samtliga uppgifter och skicka anmälan till din fackliga organisation.  
din organisation kan hjälpa dig med vilken typ av ledighet som du ska begära.
Kostnad för kurserna är 1000:-/dag.

1. Utbildning
utbildningens namn

datum Plats

2. Personuppgifter
namn

gatuadress

Postnummer Postort

Personnummer (ÅÅÅÅMMdd-nnnn) e-post

–
telefonnummer Mobilnummer

Facklig organisation / avdelning

allergi

Övrigt

Anmälning till
• LO ung-utbildningar

Skriv tydligt!

Fyll i samtliga uppgifter och skicka anmälan till din fackliga organisation.  
din organisation kan hjälpa dig med vilken typ av ledighet som du ska begära.

Obs!
Anmälan görs till din fackliga organisation som vidarebefordrar till LO-distriktet i Småland och Blekinge.
LO-distriktet i Småland och Blekinge skickar ut bekräftelse 2 veckor innan utbildningen startar.

anmälan skickas till 
LO-distriktet i Småland och Blekinge 
Liedbergsgatan 6
352 31 Växjö
lo-smalandblekinge@lo.se

Personuppgifter och GDPR
För att medlemmar ska kunna delta på en utbildning behandlas hens personuppgifter av oss. 
Administrationen sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi är måna om att skydda våra med-
lemmars integritet och hanterar personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och förordningar. 
Genom att skicka in denna anmälan godkänner du att vi sparar dina personuppgifter för att kunna adminis-
trera utbildningen. Vi sparar personuppgifterna upp till sex månader.

       Jag vill inte att mina personuppgifter delas till andra deltagare för samåkning.

1. Utbildning
utbildningens namn

datum Plats

2. Personuppgifter
namn

gatuadress

Postnummer Postort

Personnummer (ÅÅÅÅMMdd-nnnn) e-post

–
telefonnummer Mobilnummer

allergi

 avdelning

Jag vill ha logi

avdelningsgodkännande



Anteckningar

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



LO-distriktet i  
Småland och Blekinge
Liedbergsgatan 6
352 31 Växjö
0470-100 70
lo-smalandblekinge@lo.se

ABF Blekinge län
Kungsgatan 2
372 22 ronneby
0457-170 90
info.blekinge@abf.se

ABF Kalmar län
Södra Långgatan 62
392 31 Kalmar
0491-840 20
info.kalmar.lan@abf.se

ABF Kronoberg
Bergagatan 12
341 43 Ljungby
0372-126 46
info.kronoberg@abf.se

ABF Jönköpings län
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping
0370-656 784
info.jonkopingslan@abf.se


