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Hej Seko medlem 
 

 

Du är välkommen till studiegemenskapen i Seko Mellansverige. 

 

Regionen står för hela ABF:s deltagaravgift när du går en studiecirkel som finns 

med i studieprogrammet. 

Vill du gå en annan studiecirkel genom ABF, kontakta din studieansvarige i 

klubben/sektionen för mer information. 

 

Än en gång välkommen i studiegemenskapen, bläddra igenom programmet och ta 

för dig av vårt utbud av kurser och studiecirklar. Detta program är för medlemmar 

som inte har något förtroendeuppdrag. (skyddsombud, Seko-ombud, revisorer, 

kassör, valberedare etc. räknas som förtroendeuppdrag) 
 

 

Studiekommittén 

Seko Mellansverige 
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Information om ungdomskurser för dig under 30 år 
 

Ungdomskurserna är kurser för dig under 30 år. När du anmäler dig till en kurs är det 

viktigt att du samtidigt tar ledigt från jobbet så att du kan vara med på kursen.  

 

Om du, av någon anledning, inte kan komma till kursen måste du meddela detta. Ibland 

finns det kompisar som står på reservplats och vill vara med. Om du inte avbokar dig 

från kursen får din klubb en avbokningskostnad. 

 

Kursen är två dagar lång och man läser på internat och det betyder att man bor på 

kursgården. 

 

Mat och material är gratis för dig. Det ingår i din fackföreningsavgift.  

LO-distriktet står för resor och konferenskostnader samt eventuellt boende. 

 

Du tar ledigt från arbetet enligt studieledighetslagen med helt löneavdrag. Ledigheten är 

semesterlönegrundande. Du får ett skattefritt stipendium från Seko som är på 992 kronor 

per dag som ersättning för den förlorade arbetsförtjänsten. 

 

Alla utbildningar är alkoholfria. 
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Om Facket 
Ungdomskurs 

 
Beskrivning:  

Om Facket är en kurs riktad till dig under 30 och som vill få en första inblick i den 

fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan 

påverka både i organisationen och på din arbetsplats. Kursen genomsyras av 

arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn och kunskapssyn.  

 

Målgrupp 

Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år 

 

Förkunskapskrav 

Inga förkunskaper krävs. 

 

Ekonomi: 

Seko står för stipendium. Du söker studieledighet utan lön.  
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Om Samhället 
Ungdomskurs 

 

 

 
Beskrivning:  

Om Samhället är en facklig-politisk medlemsutbildning som riktar sig till dig under 30 år. 

Kursen ger dig grundläggande förståelse kring svenska modellen, fackets ideologi och 

roll i såväl samhället som politiken, politiska ideologier ur ett fackligt perspektiv och hur 

vi kan påverka samhällsutvecklingen. Kursen genomsyras av arbetarrörelsens 

människosyn, samhällssyn och kunskapssyn.   

 

 

 

 
Målgrupp 

Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år 

 

Förkunskapskrav 

Har genomgått ”Om facket”, medlemsutbildning eller har motsvarande kunskaper. 

 

Ekonomi: 

Seko står för stipendium. Du söker studieledighet utan lön.  
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Om Främlingsfientlighet 
Ungdomskurs 

 

 

Beskrivning:  

Om Främlingsfientlighet är en av temakurserna i LO ungs utbildningspaket. En kurs där 

vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika. 

 

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. 

 

Målgrupp 

Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år 

 

Förkunskapskrav 

Om facket och Om samhället 

 

 

Ekonomi: 

Seko står för stipendium. Du söker studieledighet utan lön.  
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Om Feminism 
Ungdomskurs 

 

 

Beskrivning 

Om Feminism är en ny temautbildning i LO ungs utbildningspaket för unga upp till 30 år. 

En kurs som ger dig inblick i hur facket arbetar för att nå jämställdhet mellan kvinnor och 

män i arbetslivet och i samhället. Du får insikt och kunskap om hur jämställdheten brister 

på arbetsmarknaden och vad vi kan göra för att åstadkomma förändring. 

 

 

Innehåll: 

• Vad är feminism och hur kan det skilja i betydelse 

• Kopplingen mellan klass och kön 

• Varför feminism hör ihop med de fackliga värderingar och den fackliga 

kampen 

• Hur kan man åstadkomma en förändring till det bättre 

• Normer och struktur 

 

Målgrupp 

Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år 

 

Förkunskapskrav 

Om facket och Om samhället. 

 

Ekonomi: 

Seko står för skattefritt stipendium. Du söker studieledighet utan lön.  
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Information om medlemsutbildning 
 

För alla medlemmar som inte har förtroendeuppdrag inom Seko. (skyddsombud, Seko-

ombud, revisorer, kassör, valberedare etc. räknas som förtroendeuppdrag) 

 

När du anmäler dig till utbildningen så söker du ledigt från jobbet. 

 

Om du, av någon anledning, inte kan komma till utbildningen måste du meddela detta. 

Ibland finns det kompisar som står på reservplats och vill vara med. Om du inte avbokar 

dig från utbildningen får din klubb en avbokningskostnad. 

 

 

Du tar ledigt enligt studieledighetslagen, med helt löneavdrag. Seko betalar ut ett 

skattefritt stipendium till dem som genomgår introduktionsutbildning eller 

medlemsutbildning. Stipendiet är på 992 kronor per dag (skattefritt) och utbetalas i de fall 

man som deltagare har haft förlorad arbetsförtjänst. 
 

Vi ersätter resan mellan hemort och utbildningsstället med det billigaste färdsättet. 

Ersättning för egen bil är 18,50 kronor per mil, skattefritt belopp, men då gäller 

samåkning. 

 
OBS! Går kursen på hemorten är det allmänna kommunikationer som gäller. 

 

Gå utbildning så lokalt som möjligt. Ta kontakt med din studieansvarige för mer 

information. 
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Facklig Introduktion 
 

Det här är Sekos introduktionsutbildning. Den vänder sig till dig som är medlem eller 

ännu ej medlem i Seko. Introduktionsutbildningen är gratis och du har rätt att ta ledigt 

från din arbetsgivare. 

 

Tillsammans med andra intresserade får du lära dig om: 

• Meningen med vår förening 

• Kollektivavtalet - vad gäller på arbetsmarknaden? 

 

Målgrupp 

Medlemmar och icke medlemmar 

 

Förkunskapskrav 

Inga förkunskapskrav. 

 

Ekonomi: 

Seko står för skattefritt stipendium. Du söker studieledighet utan lön.  

  



  11 

Medlem i facket 
 

 

Vad har man för nytta av facket och varför ska just Du vara med? 

Utbildningen omfattar tre heldagar (24 timmar). 

På ett enkelt sätt får du information om hur och varför fackföreningar bildades och varför 

facket behövs idag. Utbildningen är tvärfacklig. 

 

 

I utbildningen kommer vi bland annat att gå igenom följande frågor: 

• Hur och varför fackföreningarna bildades 

• Hur man påverkar sin fackförening 

• LO och vår egen organisation 

• Vart går fackavgiften? 

• Vilket försäkringsskydd har man? 

• Varför behövs facket i dag 

• Det fackliga löftet 

 

Målgrupp 

Medlemmar  

 

Förkunskapskrav 

Introduktionsutbildning. 

 

Ekonomi: 

• Seko står för skattefritt stipendium. Du söker studieledighet utan lön 
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Facket och samhället 
 

 

En utbildning där du får på ett enkelt sätt veta mer om hur de olika beslutsvägarna 

fungerar i kommuner och riksdag samt ge en inblick i varför facket och politiken hänger 

ihop. Vi kommer även att bjuda in en fritidspolitiker och en riksdagsman för att berätta 

om sina uppdrag. 

 

 

Innehåll: 

• Varför facklig/politisk samverkan 

• Politiska ideologier 

• Värderingar 

• Den kommunala demokratin 

• Vad krävs för ett politiskt uppdrag 

• Riksdagens arbete 

• Dagsaktuell politik 

 

Målgrupp 

Medlemmar  

 

Förkunskapskrav 

Medlem i facket. 

 

Ekonomi: 

Seko står för skattefritt stipendium. Du söker studieledighet 
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Medlemutbildning pension  
 

I utbildningen kommer vi att gå igenom det allmänna pensionssystemet. Hur du själv kan 

beräkna och bestämma din pensionering? Tänk om du kunde gå i pension tidigare och 

klara dig ändå. OBS! glöm inte att ta med det ”Orange kuvertet”. Endast kort 

information om avtals-/tjänstepension.  

 

Innehåll: 

• Medlemskapets värde 

• Lär dig beräkna din pension 

• När ska du ta pension, 61-67 år? 

 

Målgrupp 

Medlemmar  

 

Förkunskapskrav 

Inga förkunskapskrav 

 

Ekonomi: 

Seko står för skattefritt stipendium. Du söker studieledighet 
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Medlemutbildning Gilla din ekonomi 
 

Gilla Din Ekonomi ger dig som medlem bättre möjligheter att klara kraven i samhället 

att kunna fatta olika privatekonomiska beslut i livet. Utbildningen ger dig tillräckliga 

kunskaper för att kunna fatta välgrundade, medvetna ekonomiska beslut om din 

privatekonomi. 

Målgrupp 

Medlemmar  

 

Förkunskapskrav 

Inga förkunskapskrav 

 

Ekonomi: 

Seko står för skattefritt stipendium. Du söker studieledighet 
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Ta kontakt med den studieansvarige i din klubb/sektion för mer information. 
 

 
 

Praktiskt 

Glöm inte att anmälan ska gå via den studieansvarige i din klubb/sektion. Var 

uppmärksam på sista anmälningsdag. 

 

Ledighet 

Du ska naturligtvis ta ledigt från arbetet enligt studieledighetslagen. 

Ansök om ledighet hos din arbetsgivare senast två veckor före utbildningens start. 

 

 

 

Studiekommittén 
Seko Mellansverige 

Besöksadress: Luntgatan 28 

Box 680 

601 15  Norrköping 
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Studieansvarig klubb/sektion 

 

Namn:______________________ 

 

Telefonnr:___________________ 

 

E-post:______________________ 

 

 


