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"Var med och gör skillnad, allt börjar med en utbildning"

Elin Ljunggren
 Kommunal Sydost
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Information

Välkommen till ett nytt år med tvärfackliga aktiviteter för unga!
I denna folder finner du utbildningar, konferenser samt andra aktiviteter 
som riktar sig till dig som är under 30 år.

Våra utbildningar passar alla typer av medlemmar– för dig som är helt ny 
eller nyfiken på facket, till dig som är van facklig företrädare och vill 
fördjupa dina kunskaper i olika teman. 

OM facket får man även gå om man ännu inte är medlem.
 Våra olika aktiviteter sträcker sig över hela året, och vi hoppas att så många 
unga som möjligt kommer ha möjlighet att bidra.
- SÅ SPRID ORDET!

Intresseanmälning och ledighet
Intresseanmälningar till LO ungutbildningar ska föränkras med din 
förbundsavdelning. En intresseanmälan och mer information finns längst 
bak i denna folder. 

Sista anmälningsdag till utbildningarna är fyra (4) veckor innan utbildning-
en startar. Detta för att vi ska veta om det går att genomföra utbildningen. 

Du ansöker om ledighet hos arbetsgivaren senast 2 veckor innan kursstart, 
enligt studieledighetslagen. Du kan läsa mer om studieledighetslagen och 
förtroendemannalagen längre bak i denna folder.

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

"Med kunskap får du mer inflytande i ditt arbetsliv"

Adam Persson
GS avd 1



 3 | L O - d i S t R i k t e t  i  S m å L a n d  O c h  B L e k i n g e 

>  Grundutbildningar

OM FACKET
Den första av de tvärfackliga ungdomskurserna i LO ungs utbildnings-
paket. En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisatio-
nen, 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. Övernattning måltider 
ingår i kursen.

Ekonomi: 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.

Förkunskaper: Inga.

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

datum Ort anmälan till Sista anm.

7-8/3 Växjö LO-dist. 7 feb

4-5/4 Ädelfors LO-dist. 7 mars

18-19/4 Ronneby LO-dist. 21 mars

16-17/5 Oskarshamn LO-dist. 18 april

19-20/9 Växjö LO-dist. 21 aug

3-4/10 Ädelfors LO-dist. 5 sep

14-15/11 Roneby LO-dist. 17 okt

5-6/12 Oskarshamn LO-dist. 7 nov

 
Tänk på att söka ledigt minst två  
veckor före utbildningstillfället.  
Har du frågor kan du höra av dig på 
0470-100 70, lo-smalandblekinge@lo.se
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Se sista anmälningsdag för  
respektive kurs – anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.

 
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. Övernattning måltider 
ingår i kursen.

Ekonomi: Kurserna är kostnadsfria och du får ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst från ditt förbund i ett studiestipendie och reseersättning från 
din avdelning. 

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 anmälan till Sista anm.

14-15/2 Växjö LO-dist. 17 jan

2-3/5 Ädelfors LO-dist. 4 april

24-25/10 Ädelfors LO-dist. 6 sep

12-13/12 Växjö LO-dist. 14 nov
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Tänk på att söka ledigt minst två  
veckor före utbildningstillfället.  
Har du frågor kan du höra av dig på 
0470-100 70, lo-smalandblekinge@lo.se

datum Ort anmälan till Sista anm.

13-15/6 Växjö LO-dist. 16 maj

28-30/11 Växjö LO-dist. 31 okt 

> Temautbildningar

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

Målgrupp: Medlemmar under 30 år.

Innehåll: Utbildningen syftar till att ge deltagaren en grundläggande 
förståelse för varför antirasism är en kärnfacklig fråga samt fackförenings-
rörelsens människosyn i kontrast med rasism och fascism.

Kurslängd: 24 timmar fördelat på tre heldagar. Övernattning måltider ingår 
i kursen.

Ekonomi: Kurserna är kostnadsfria och du får ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst från ditt förbund i ett studiestipendie och reseersättning från 
din avdelning. 

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.

"Om det är något som gjort facket relevant så 
är det kunskapen om svenska modellen och 
svensk arbetsmarknad"

Jesper Johansson
 GS avdelning 2
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OM FEMiniSM
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.

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. Övernattning måltider ingår 
i kursen.

Ekonomi: Kurserna är kostnadsfria och du får ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst från ditt förbund i ett studiestipendie och reseersättning från 
din avdelning. 

Förkunskaper: Om du inte redan gått en facklig grundkurs måste du gå Om 
facket före Om feminism. Vi rekommenderar att du även går 
Om samhället före Om feminism.

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

"Informerade medlemmar är också engagerade 
medlemmar"

Jasmina Divjakovic
 Kommunal Sydost

datum Ort anmälan till Sista anm.

7-8/6 Växjö LO-dist. 10 maj

21-22/11 Växjö LO-dist. 24 okt 

 
Tänk på att söka ledigt minst två  
veckor före utbildningstillfället.  
Har du frågor kan du höra av dig på 
0470-100 70, lo-smalandblekinge@lo.se
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> 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 fördelat på två heldagar. Övernattning måltider ingår i 
kursen.

Ekonomi: Kurserna är kostnadsfria och du får ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst från ditt förbund i ett studiestipendie och reseersättning från 
din avdelning. 

Förkunskaper: Om du inte redan gått en facklig grundkurs måste du gå Om 
Facket före Skolinformatörsutbildningen. Helst även Om Samhället eller 
likvärdig utbildning hos det egna förbundet.

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

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

fackliga utbildningar."

Leo Haglund
 IF Metall Höglandet

datum Ort anmälan till Sista anm.

28/2-1/3 Växjö LO-dist. 31 jan

5-6/9 Växjö LO-dist. 8 aug

Se sista anmälningsdag för  
respektive kurs – anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.
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"Ingen som gått en facklig utbildning har någonsin 
ångrat det"

Malin Persson
 Kommunal Sydost

> Skol- och uppsökandeverksamhet
Inbjudan går ut till era förbundsavdelningar i god tid före.
Save the date!

TrÄFF MED SKOLinFOMrATÖrEr
Två gånger om året träffas skolinformatörerna för att utbyta erfarenheter 
och nätverka för att stärka skolinformatörerna i sitt uppdrag samt planera 
kommande verksamhet.
• 20 mars, Växjö
• 11 september, Växjö

TrÄFF MD UnGHAnDLEDArE
Inför nytt kalenderår träffar vi alla unghandledare för att inspirera dem och 
gå igenom eventuella förändringar i utbildningsmaterialet. 
• 23 januari, Växjö

KOLL på jOBBET
Facket på sommarjobbet är en av LOs viktigaste kampanjer – då vi når ut till 
många unga som är nya i arbetslivet och som inte alltid kan sina rättigheter 
och skyldigheter. Tyvärr blir många utnyttjade och får till exempel "provjob-
ba gratis", blir trakasserade ute på arbetsplatserna eller så får de inte ut den 
lön som de blivit lovade på grund av att de inte fått någon anställningsbevis.
 
Genom att besöka arbetsplatser och informera  kan vi i facket motverka 
många av dessa problem. För många är vi även deras första kontakt med 
facket vilket ger oss en möjlighet att informera om vad vi gör och står för, 
och varför det är viktigt att många är medlemmar.

Arbetet med kampanjen är en bra möjlighet för förbundens förtroende-
valda att utveckla sig, skapa nätverk och stärka vår tvärfackliga verksamhet.

• 29 maj, Växjö, utbildningsdag inför kampanjen
• Vecka 26 och 27 besöker vi arbetsplater runt om i distriktet

 
Tänk på att söka ledigt minst två  
veckor före utbildningstillfället.  
Har du frågor kan du höra av dig på 
0470-100 70, lo-smalandblekinge@lo.se
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rEGiOnALT UnGFOrUM
LO-distriktets ungforum är en av årets höjdpunkter. Här samlas unga 
medlemmar som är fackligt aktiva tillsammans med unga i SSU för att utbyta 
erfarenheter, vässa argument och skapa nya kontaktnät.

• 23-24 maj, Ädelfors

CEnTrALT UnGFOrUM
Här samlar LO unga tvärfackligt aktiva från hela landet till en träff på Runö 
folkhögskola där varje  ungforum har ett tema. Detta är ett perfekt tillfälle 
att möta andra unga fackligt aktiva, diskutera och dela med sig av idéer och 
erfarenheter. 

Tillsammans ska vi stärka det tvärfackliga arbetet i LO-distrikten, ge energi 
och inspiration och skapa nätverk för att underlättta det fortsatta arbetet på 
hemmaplan.

• 15-17 mars, Runö

DrEAMHACK
Dreamhack anordnas två gånger per år i Jönköping. Där samlas människor 
från hela världen för att spela datorspel. Det kommer mellan 20–30 000 
människor varje gång det anordnas.

LO-distriktet i Småland och Blekinge kommer ha en monter – vi kommer 
prata med otroligt många människor, både unga och äldre som är på plats. 
Samtalen brukar handla om allt ifrån arbetsplatsfrågor, gymnasieval och 
rättigheter i allmänhet.

Vi når ut till väldigt många människor och behöver därför förbundens och 
SSUs hjälp att bemanna upp montern. Vi är tämligen populära – i vår monter 
kommer vi ha roliga aktiviteter!

Detta är ett ypperligt tillfälle för unga förtroendevalda eller medlemmar att 
få erfarenhet i uppsökeri och att ta samtal om meningen med fackföreningen. 

• Summer – juni 2023
• Winter – november 2023

Se sista anmälningsdag för  
respektive kurs – anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.
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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.

"Vänta inte på att någon annan ska 
påverka, var den som påverkar istället."

Simon Olsson
 HRF avd 5 
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Förtroendemannalagen

Lagen kom till för att ge de fackligt förtroendevalda bättre möjligheter 
att engagera sig fackligt. För att lagen ska gälla måste det finnas kollektivav-
tal på arbetsplatsen. Lagen gäller alla förtroendevalda som facket har utsett 
och anmält till arbetsgivaren.

Laglig rätt att arbeta fackligt
En arbetsgivare får inte hindra en facklig förtroendeman att utföra sitt 

uppdrag. Lagen ger fackliga förtroendemän, till exempel studieorganisa-
tören, rätt att arbeta med alla de uppgifter som krävs för att organisera 
verksamheten, bland annat rätten att röra sig fritt på arbetsplatsen, för att 
informera om studiemöjligheter och rätten att disponera lokal eller annat 
utrymme som är lämpligt för uppdraget, till exempel för ett enskilt samtal.

Förtroendevaldas rätt till tid för uppdraget
Förtroendevalda har rätt att använda ”erforderlig tid” för sitt uppdrag. 

Det innebär att man har rätt till så mycket tid som behövs för att kunna 
utföra det fackliga arbetet, så länge det kan betraktas som skäligt och rim-
ligt. Detta beror i in tur på antal anställda, förhållandena på arbetsplatsen 
och det som ibland är reglerat genom avtal.

Förtroendevaldas rätt till utbildning för uppdraget
Förtroendevalda har rätt att få utbildning i frågor eller ämnesområden 

som behövs för det fackliga arbetet på arbetsplatsen.

Förtroendevaldas rätt till ledighet för uppdraget
Om uppdraget som förtroendevald inte bara gäller den egna arbetsplat-

sen, utan även andra arbetsplatser där det saknas fackligt förtroendevalda, 
har man rätt att vara ledig med löneavdrag. Det lokala facket bör försöka 
träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att löneavdrag inte ska göras. 
Ledigheten får inte vara längre än vad som krävs för att lösa den aktuella 
fackliga uppgiften.

När det fackliga arbetet gäller den egna arbetsplatsen har den förtroen-
devalde rätt att behålla sina anställningsförmåner. Ta reda på om det finns 
centrala eller lokala överenskommelser om förtroendemannalagen inom 
ditt förbund.
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Intresseanmälan

Här kan du lämna en intresseanmälan för att gå en ungutbildning 
hos LO-distriktet i Småland och Blekinge. Intresseanmälan är inte en 
anmälan och är inte bindande. Scanna QR-koden nedan för att fylla i din 
intresseanmälan.

Efter att du skickat in din intresseanmälan kommer vi prata med din 
förbundsavdelning och sedan bekräfta till dig att du blivit anmäld till en 
utbildning och efter det kan du ansöka om ledighet hos din arbetsgivare.

Har du inte tidigare gått en ungutbildnings hos oss så är första steget att 
gå våra grundutbildningar: Om Facket och Om Samhället. Efter att du gått 
grundutbildningarna kan du sedan gå våra tema- och funktionsutbildningar.

Har du frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till  
lo-smalandblekinge@lo.se eller 0470-100 70.

"Att gå fackliga utbildningar ger dig möjligheten till 
att förstå värdet av en stark fackförening men också 

styrkan att kunna påvera det du bryr dig om"

Emma Eriksson
 IF Metall Höglandet 




