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Fackliga utbildningar

MEDLEM I FACKET 2
Utbildningen handlar om att tänka fackligt 
kring makt, intressen och samverkan. 
Målet är att ge röst åt dig själv, åt kamra-
terna på arbetsplatsen och värna det 
demokratiska samtalet. Syftet är att 
inspirera till handling och lägga grunden 
för fortsatta samtal. Ytterst handlar det om 
att värna det fackliga samhällsuppdraget - 
där du kan göra skillnad.

MEDLEM I FACKET
Den fackliga iden då och nu -  en omvärlds- 
analys. Medlemskapets värde, vad får jag 
för fackföreningsavgiften? Vilken idé är 
bärande idag och i framtiden för det 
fackliga arbetet.

MED LIVET SOM INSATS
Varför är vår arbetsmiljö så viktig för att 
må bra på arbetet och fritiden. Vilka konse-
kvenser får en dålig arbetsmiljö för dig. 
Med livet som insats vänder sig till dig som 
tror att du kan påverka framtiden. Tillsam-
mans lär vi oss att kartlägga nuet analyse-
ra åtgärda och agera. Samtalet nyfikenhe-
ten och konsten att ställa frågor är viktiga 
hörnpelare i den arbetsmetod som vi 
bygger på.

TRYGGHET I DIN FRAMTID 
Mina rättigheter som äldre arbetstaga-
re? Hur stor blir min pension? Vad ska 
jag göra efter min pension? Hur har 
samhället organiserat pensionssyste-
met och andra samhällsinstanser- och 
hur påverkar jag för att förändra det jag 
inte gillar?

FACKLIG INTRODUKTION
Deltagarna får en introduktion om den 
fackliga organisationen. Kursen är även 
öppen för de som ännu inte blivit 
medlemmar.

PENGAR FÖR LIVET
Hur påverkas din ekonomi vid olika skeen-
den i livet och hur kan du förbereda dig.

DIN TRYGGET
En utbildning för dig som vill veta mer 
om dina medlems & avtalsförsäkringar.



OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET
Handlar om arbetarrörelsens syn på 
människor och vår värdegrund som 
bygger på ”allas lika värde och rätt i 
samhället”.

FACKET OCH SSU
En utbildning för dig som är medlem i 
SSU och som vill veta mer om den 
facklig-politiska organisationen, dina 
rättigheter, skyldigheter och vikten av 
kollektivavtalet.

SKOLINFORMATÖRSUTBILDNING
För dig som vill vara aktiv som skolinfor-
matör. Fokus ligger på praktisk träning 
med LO:s material som används vid besök 
på gymnasieskolorna.

OM FACKET
Om facket är en grundläggande medlems-
utbildningen under två dagar som riktar 
sig till unga. Målet är att deltagarna ska få 
en bild av vad facket är, vad facket står för 
och varför facket tagit dessa ställningsta-
ganden. Även personer som ännu inte är 
med i facket kan gå Om facket

TEMAUTBILDNINGAR

OM SAMHÄLLET
Är en grundläggande facklig-politisk 
utbildningen under två dagar som riktar 
sig till unga. Målet är att deltagarna ska 
förstå den fackliga ideologin och fackets 
roll i samhället och politiken. 

OM FEMINISM
Ger dig en inblick i hur facket arbetar för 
att uppnå jämställdhet mellan kvinnor 
och män i arbetslivet och i samhället. 
Du får kunskap i hur arbetsmarknaden 
fungerar världen över och inspiration att 
själv göra en insats.

LO:s ungdomsutbildningar för
medlemmar    
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Du hittar oss även på 
Facebook   

Fackliga Studier i 
Mellersta Norrland

Du som deltar i utbildning via oss 
på ABF behöver ha en dator med 
kamera och stabil internetupp-

koppling för att kunna delta. 
Gärna även hörlurar för att 

utestänga störande ljud.
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Övrigt som händer 2021

KURS ANMÄLNINGS ORT ANSVARIGDATUM

Studieansvarig Konferens
25 Mars  9:00 - 12:00 - Teams

12 Oktober 9:00 - 12:00  - Teams

Regional Studiekommitté 
20 Januari 10:00 - 11:30  - Teams

19  Augusti 10:00 - 11:30 - Teams

Handledarträffar
15 November   

Pedagogiskgrund

Utbildning i 
Medlemsförsäkringar
7 Oktober 9:00 - 15:00 - Teams

9 November 9:00 - 15:00  - Teams

Studieorganisatörsutbildning
   

Funktionsutbildningar



SYSTEMATISKT
ARBETSMILJÖARBETE ”SAM”

En utbildning i hur man organiserar 
arbetsmiljöarbetet. Deltagarna ska ha 
kunskaper motsvarande BAM.

FACKLIG INTRODUKTION OCH
MEDLEM I FACKET 1 & 2 
Tvärfacklig utbildning, där minst 3 förbund 

deltar.  Där utgår för 2021 LO:s stipendiet 

med 120kr/tim eller 960 kr/dag skattefritt.

FUNKTIONSUTBILDNINGAR

Kassör / Revisor / Valberedare / 

Sekreterare / Ordförande 

BÄTTRE ARBETSMILJÖ ”BAM” & ”SAM”

Dessa kurser betalar arbetsgivaren både 
lön och kursavgift. Kom ihåg att företa-
get ska vara informerad av din fackliga 
avdelning att du är vald i skyddsombud. 
Vid anmälan ska företagets fakturerings-
adress bifogas.
Kolla alltid med din avdelning vad som 
gäller kring förlorad arbetsförtjänst efter-
som olika regler kan gälla.

ALLA KAN GÖRA NÅGOT
LOs arbete för allas lika värde och lika rätt 
grundas på principen om demokrati och 
alla människors lika värde och lika rätt.

UTBILDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA

För utbildningar som rör den egna fackliga 
verksamheten på företaget betalas förlorad 
arbetsförtjänst av arbetsgivaren. Annat fall 
utgår ersättning från din fackliga avdelning.

VALD PÅ JOBBET - STEG 1 och 2
Din roll som fackligt förtroendevald. 
Hitta engagemang och din plats i det 
fackliga arbetet. Utbildningen tar även 
upp de viktigaste frågorna i den fackliga 
kampen och hur lagarna ser ut på 
arbetsrättens område. Du får verktyg för 
att sköta ditt fackliga uppdrag och får 
även göra en konkret handlingsplan.

STYRELSEUTBILDNING

Hur en styrelse arbetar, olika funktioner
och ansvar.

BÄTTRE ARBETSMILJÖ ”BAM”

En grundläggande arbetsmiljöutbildning
för nya skyddsombud, arbetsledare och 
andra som arbetar med lokalt arbetsmiljö-
arbete.

Utbildningar 
enbart för 

förtroendevalda

Ersättning när
du deltar i facklig

utbildning


