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Regionala studier i Seko Norra Norrland 2020 
 

Kursansökan 

Kursansökan ska lämnas skriftligt till studieansvarig i klubb/sektion. Som prioriterar, 

skriver under och skickar in den till Regionen. 

 

Vid kursanmälan till BAM-kurs ska blanketten ”Försäkran om betalning” bifogas 

ansökan med arbetsgivarens underskrift och faktureringsadress. Arbetsgivaren står för 

alla kostnader för kursen. 

 

Kursansökan ska göras i så god tid som möjligt före sista ansökningsdag och ansökan 

om ledighet hos arbetsgivaren ska lämnas in i samma veva, för att underlätta vår 

kursplanering. Vissa utbildningar är det väldigt många som vill gå. Tyvärr kan det 

innebära att du får vänta med att gå kursen till en annan gång. 

Glöm inte att söka studieledighet hos din arbetsgivare i samband med att du lämnar 

in din kursansökan, senast 14 dagar föra kursstart. 

Kallelse kommer att skickas till dig c:a 4 veckor innan kursstart. 

 

Ekonomi 
Vid varje kursbeskrivning informeras om vilken ekonomisk ersättning du ska ha för 

kursen. Ibland har du rätt att delta med lön från arbetsgivaren och ibland ersätts du 

med förlorad arbetsförtjänst av Seko. 

 

Skulle du möta på problem angående din ledighetsansökan och den ekonomiska 

ersättningen kontakta din klubb/sektion eller regionen. 

 

När du går en externatkurs och har behov av övernattning på hotell behöver du ett 

godkännande av regionen. Det är regionen som bokar ditt hotellrum.  

Vid övernattning där du själv har utlägg för middag ersätts du mot uppvisande av 

originalkvitto. Ersättningen betalas ut med max 130kr/dag. Utlägget redovisas på 

förbundets eller Regionens uppdragsredovisning. Går du GFU eller ARG får du 

förbundets uppdragsredovisningen på kursen.  

Facklig utbildning är semesterlönegrundande under högst 180 dagar per år. 

 

Närvaro vid utbildningar och återbud 

Du som blivit uttagen att delta i en utbildning förväntas planera dina övriga 

förehavanden så att du kan närvara på hela utbildningen. Du behöver ordna så att du 

kan vara ostörd hela kurstiden. Förbered dina kamrater så att de kan klarar sig utan din 

medverkan t.ex. genom att kalla in ersättare. Vet du att du inte kan delta helt och fullt 

ut i utbildningen så är det ofta bättre att helt avstå. Ett tidigt återbud, 4 veckor, innan 

utbildningen ger ofta möjlighet för någon annan att delta. Ett senare återbud innebär att 

din klubb får betala avbokningskostnader eller hela kursavgiften. 
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Avbokningsregler 

Den klubb/region som beretts plats på utbildning står för nedanstående kostnader vid 

avbokning senare än fyra veckor före kursstart. 

Externat kurser – 500kr/dag 

Externat kurser med logi – 500kr/dag + logikostnad 

 

Vid avbokning ta omgående kontakt med kursarrangören samt studiekommittén. 

 

Om du blir sjuk 

Om du blir sjuk under kurstiden eller före kursstart ska du avbryta studieledigheten 

och ”återgå i tjänst”. Det blir då arbetsgivaren som ska betala sjuklön. Därför är det 

mycket viktigt att man alltid ringer sin arbetsgivare och sjukanmäler sig. Blir du sjuk, 

så du inte kan gå kursen, måste du omedelbart anmäla detta till kursarrangören samt 

studiekommittén. 

 

 

Grundläggande förtroendevalda utbildning – Vald på jobbet  
 

Seko:s grundläggande förtroendevalda utbildning – Vald på jobbet, genomförs lokalt. 

Denna utbildning ska alla förtroendevalda i Seko genomgå. Utbildningen är uppdelad 

på 2 ”kursblock” – Vald på jobbet  och Vald på jobbet 2. 

 

Syfte och mål med utbildningen: Kursdeltagaren ska efter kursen ha kunskaper om 

rollen som förtroendevald och sin lagliga plattform. Ha grundläggande kunskaper om 

den arbetsrättsliga lagstiftningen samt veta skillnaden mellan lag och avtal. Ha 

kunskap för att klara uppdraget som facklig företrädare på arbetsplatsen. 

 

Innehåll: 

- Den fackliga idén 

- Grundläggande kunskap om den svenska modellen och kollektivavtal 

- Grundläggande kunskap om lönebildning 

- Grundläggande kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljö, rehab   

- Grundläggande kunskap om försäkringar 

- Rollen som förtroendevald 

- Grundläggande argumentationsteknik 

- Fackligt arbetssätt och verksamhetsplanering 

- Mötesteknik 

 

Tidsomfång: 

Totalt 48 timmar (24 timmar Vald på jobbet 1 + 24 timmar Vald på jobbet 2). 

Utlägget av antalet kursdagar/timmar bestäms och planeras i respektive region. 

 

Kursen genomförs främst som externat, d v s ingen övernattning. I vissa fall kan det 

dock av praktiska skäl innebära att kursen genomförs som internat (övernattning). 
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 Vald på jobbet  1 
 

A 43 
 

Kursbeskrivning: Vald på jobbet 1 ger dig grundläggande kunskap om fackets 

idé och dina uppgifter som förtroendevald. Du får även 

grundläggande kunskap om den svenska 

arbetsrättslagstiftningen den så kallade ”Svenska modellen” 

och lönebildning. 

 

 

Innehåll: - Den fackliga idén 

- Parternas roll, den svenska modellen och kollektivavtalet 

- Grundläggande arbetsrätt- och arbetsmiljökunskap 

- Lönebildning 

- Grundläggande kunskap om försäkringar 

- Dina uppgifter som förtroendevald 

 

 

Målgrupp: Förtroendevalda 

 

 

Förkunskaper: Inga 

 

 

Ekonom: Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. 

Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker 

kursen 

 

 

 

Kurstid Kursplats Till regionen senast 

30,31 mars, 1 april Umeå 2 mars 

4-6 maj  Umeå 3 april 

13-15 maj Luleå 9 april 

1-3 juni Umeå 4 maj 

   

14-16 september Umeå 7 augusti 

7-9 oktober Luleå 4 september 

12-14 oktober Umeå 11 september 

9-11 november Umeå 9 oktober 
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Vald på jobbet 2  
 

A 45 
 

Kursbeskrivning: Vald på jobbet 2 ger dig verktygen så att du kan upprätthålla 

en god facklig verksamhet på arbetsplatsen. Det handlar om 

att föra samtal på arbetsplatsen med både medlemmar och 

arbetsgivare. Men även att leda mindre medlemsmöten. Du får 

även en inblick i Seko:s organisation och verksamhet. Kursen 

avslutasmed att göra en personlig utvecklingsplan för din 

fackliga utveckling. 

 

 

Innehåll: - Rollen som förtroendevald 

- Grundläggande mötesteknik 

- Seko:s organisation – mitt nätverk 

- Personlig utvecklingsplan 

 

 

Målgrupp: Förtroendevalda 

 

 

Förkunskaper: Vald på jobbet 1 

 

 

Ekonom: Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. 

Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker 

kursen 

 

 

 

Kurstid Kursplats Till regionen senast 

26-28 maj Umeå 27 april 

   

9-11 juni Luleå 8 maj 

   

   

20-22 oktober Medlefors 20 september 
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Försäkringsutbildning 
 

19/4 Medlefors Folkhögskola  

 

 

 
 

 

Medlem i facket 1 
 

Kurstid   Kursplats  Sista anmälan 

17-19 februari Umeå 17 januari 

4-6 mars Luleå 3 februari 

   

16-18 mars Umeå 14 februari 

11-13 maj Umeå 9 april 

   

7-9 september Umeå 7 augusti 

5-7 oktober Umeå 7 september 

2-4 november Umeå 2 oktober 

11-13 november Luleå 9 oktober 

   

   

 

Medlem i facket 2 
Kurstid       Kursplats  Sista anmälan 

18-20 mars Umeå 14 februari 
7-9 december Umeå 6 november 

   

 

Anmälan görs till: 

 

Umeå ABF  Tobias Janzé        tobias.janze@abf.se 

 

Luleå ABF   Caroline Viktorsson      caronline.viktorsson@abf.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkring Grund 17-18 november, Medlefors sista anmälan 16 oktober 

Ordning och Reda 24 november, Medlefors sista anmälan 23 oktober 

mailto:tobias.janze@abf.se
mailto:caronline.viktorsson@abf.se
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PUMA utbildning 
Kurstid  Kursplats         Sista anmälan 

22/4 2020 Umeå 22/3 2020 

   

23/4 2020 Luleå 22/3  2020 

 

 

 

BAM Bättre arbetsmiljö utbildning 
Datum kommer senare   

   

 

 

OBS! Anmälan görs på speciell blankett eftersom arbetsgivaren betalar, 

prata med din klubb. 

 

 
 

 

Arbetsrätt grund - ARG 
 

 

Kursbeskrivning: Kursen ger grundläggande kunskaper i arbetsrätt inom främst 

MBL, LAS, jämställdhets- och diskrimineringslagstiftningen 

 

 

Målgrupp: Förtroendevalda med förhandlingsuppdrag (förhandlare, 

samverkansledamöter osv) 

 

 

Förkunskaper: GFU eller motsvarande kunskaper 

 

 

Ekonom: Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. 

Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker 

kursen 

 

Kurstid Kursplats Till regionen senast 

12-16 oktober Medlefors 1 september 
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MEDLEMSUTBILDNINGAR 

 

 

Jämställdhet Steg 1 ( 1 dag) 

Jämställdhet för alla del 1 

Under del ett jämställdhet för alla kommer vi att gå igenom hur man analyserar situationer 

som händer omkring en eller man själv blir utsatt för. Vi kommer även att titta på en film för 

att öva på den kritiska diskursanalysen. Vi kommer titta på en del härskartekniker och göra 

deltagarna medveten om detta samt även förstå grundläggande maktstrukturer och därmed 

även vikten av en intersektionell analys. 

 

Kurstid Kursplats Till regionen senast 

2 april Umeå 2 mars 

16 april Luleå 16 mars 

 

 

Jämställdhet steg 2 ( 1dag) 
Jämställdhet för alla steg 2 

Under del två av jämställdhet för alla kommer vi att gå djupare gällande exempelvis normer, 

lagar och vad vi kan göra för att påverka. Under kursen får deltagaren lära sig om vi och dom 

mekanismer och hur dessa präglar olika grupper i samhället. Vi kommer också att titta på hur 

vår egen samtid ser ut. 

 

Kurstid Kursplats Till regionen senast 

10 september Medlefors 10 augusti 

 

Ingen skall dö på jobbet ( 1 dag) 
Trygghet på arbetsplatsen, rehab, försäkrings kassan regler samt samverkan mellan 

arbetsgivare och skyddsombud. 
 

Kurstid Kursplats Till regionen senast 

28 april Medlefors 28 mars 

 

 

Introduktionsutbildning 
 

Kurstid Kursplats Till regionen senast 

11 februari Umeå 10 januari 

5 februari Luleå 8 januari 

7 april Medlefors 6 mars 
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Pensionsutbildning för Posten Nords anställda. 

 
Kurstid Kursplats Till regionen senast 

1-2 april Umeå 28 februari 

15-16 april Luleå 13 mars 

30 sep-1 okt Umeå 1 september 

11-12 november Luleå 9 oktober 

 
 

Frågor och funderingar? 

Roger Palo   070-3370227 

Anders Gustafsson 070-5909916 

Annika Kallin 070-2888533 

 

 

 

 

 

 

Grundläggande arbetsmiljö utbildning för förtroendevalda (GAF)  

3 dagar   
 

GAFF är en utbildning på grundläggande nivå anpassad för förtroendevalda inom 

Seko. Kursen inleds med ett bredare perspektiv i form av generella lagar och 

föreskrifter för att sedan  avslutas mer konkret med Sekos specifika försäkringar och 

organisation för arbetsmiljöfrågor. 

Utbildningen syftar till att ge en kunskapsorientering på grundläggande nivå kring 

arbetsmiljöarbete i allmänhet och rehabiliteringskedjan och Sekos organisation kring 

detta i synnerhet. 

 

OBS: Endast förtroendevalda i Klubb väg och ban! 

 

Kurstid Kursplats Till regionen senast 

10-12  mars Umeå 10 februari 
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Region Seko Norra Norrlands planerade aktiviteter under 2020 

 

Studiekonferens. 
15/1  på Video samling Seko kontoret Umeå och Luleå kl 9:30 

14-15/10 Medlefors start 9:30 

 

Kallelse kommer. 

 

Målgrupp: Studieansvariga och ordföringar 

 

 

Regionens Kvartalsträffar med klubbarna.  
 

Umeå: 29/1  

Luleå Södra Sunderbyns Folkhög skola: 30-31/1 

Tema: Inför årsmötet, verksamhetsberättelse samt övriga årsmöteshandlingar, 

Studieprogrammet för 2020 

 

Umeå: 18/3  

Luleå: 19/3 

Tema: Värvarknep och fackets värde 

 

Umeå: 17/9  

Luleå: 18/9  

Tema: Facklig/politisk samt arbetsmiljö 

 

Umeå: 11/11  

Luleå: 12/11 

Tema: Studieinventering 2021 och budgetmöten samt avgiftsstegen 
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Lämna alltid din anmälan till din 

studieansvarige på klubben 

 

 
Studiekommittén 

 

Telefonnummer 

090-109776 

E – post 

studier.norranorrland@seko.se 

 

 
 

 


