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Tänk på att söka ledigt i god tid före
utbildningstillfället. Du kan alltid ta
hjälp av din studieorganisatör.

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 avdelning till LO-distriktet i Småland och Blekinge.

> Grundutbildningar
OM FACKET
Den första av de tvärfackliga ungdomskurserna i LO ungs utbildningspaket. 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.
Datum

Ort

Anmälan till Sista anm.

7-8/3

Växjö

LO-dist.

7 feb

11-12/4

Jönköping

LO-dist.

14 mars

25-26/4

Karlskrona

LO-dist.

28 mars

16-17/5

Ädelfors

LO-dist.

18 april

3-4/10

Jönköping

LO-dist.

5 sep

17-18/10

Växjö

LO-dist.

19 sep

7-8/11

Kalmar

LO-dist.

10 okt

21-22/11

Ädelfors

LO-dist.

24 okt

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 fungerar och hur välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna.
Målgrupp: Medlemmar under 30 år.
Datum

Ort

Anmälan till Sista anm.

9-10/3

Växjö

LO-dist.

9 feb

18-19/5

Ädelfors

LO-dist.

20 april

23-24/11

Ädelfors

LO-dist.

26 okt

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.
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Tänk på att söka ledigt i god tid före
utbildningstillfället. Du kan alltid ta
hjälp av din studieorganisatör.

> Temautbildningar
OM rasism
En kurs där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas
rätt att vara olika.
Målgrupp: Medlemmar under 30 år.
Datum

Ort

28-30/3

Växjö

Anmälan till Sista anm.
LO-dist.

28 feb

28-30/11

Växjö

LO-dist.

31 oktp

Innehåll: Utbildningen syftar till att ge deltagaren en grundläggande
förståelse för varför antirasism är en kärnfacklig fråga samt fackföreningsrörelsens människosyn i kontrast med rasism och fascism.
Kurslängd: 24 timmar fördelat på tre 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.

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.
Datum

Ort

21-22/3

Växjö

Anmälan till Sista anm.
LO-dist.

21 feb

24-25/10

Växjö

LO-dist.

26 sep

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 samhället före Om feminism.
Ledighet söks i enlighet med studieledighetslagen minst två veckor innan
kursstart.
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Se sista anmälningsdag för
respektive kurs – anmälan ska
gå till din fackliga organisation.

> 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

Datum

Ort

Anmälan till Sista anm.

23-24/3

Växjö

LO-dist.

23 feb

26-27/10

Växjö

LO-dist.

29 sep

Kurslängd: 16 tim fördelat på två heldagar.
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§.
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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.

1. Utbildning
Utbildningens namn
Datum

Plats

2. Personuppgifter
Namn
Gatuadress
Postnummer

Postort

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)

E-post

–
Telefonnummer

Mobilnummer

Allergi
Avdelning
Avdelningsgodkännande

Jag vill ha logi
Obs!
Anmälan görs till din fackliga organisation som vidarebefordrar till LO-distriktet i Småland och Blekinge (adress – sista sidan).
LO-distriktet i Småland och Blekinge skickar ut bekräftelse 2 veckor innan utbildningen startar.
Personuppgifter och GDPR
Vi är måna om att skydda våra medlemmars integritet och hanterar personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och förordningar (GDPR). Genom att skicka in denna anmälan godkänner du att vi sparar dina personuppgifter. Vi sparar personuppgifterna
upp till sex månader.
Jag vill inte att mina personuppgifter delas till andra deltagare för samåkning.
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LO-distriktet i Småland och Blekinge
Liedbergsgatan 6
352 31 Växjö
0470-100 70
lo-smalandblekinge@lo.se

