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Hej Seko medlem 
 
 
 
Du är välkommen till studiegemenskapen i Seko Skåne. 
 
Avdelningen 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. 
 
Är du intresserad av att gå en utbildning så ta kontakt med din studieansvariga 
på klubben. 
 
Funderar du på något så maila till: studier.skane@seko.se  
 
 
 
 

Studiekommittén 
Seko Skåne 
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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 en två dagar lång internatkurs vilket betyder att man bor på kursgården. I 
några fall är kursen förlagd som externat och det betyder att du bor hemma. 
 
Mat och material är gratis för dig. Det ingår i din fackföreningsavgift.  
På internatkurserna ingår även logikostnaden. 
 
Du tar ledigt från arbetet enligt studieledighetslagen med helt löneavdrag. Ledigheten 
är semesterlönegrundande. Du får ett skattefritt stipendium från SEKO som är på 928 
kronor per dag som ersättning för den förlorade arbetsförtjänsten. 
 
 
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. 
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Om Facket 
Ungdomskurs 

 
Beskrivning:  
Om Facket är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO:s utbildningspaket för 
ungdomar under 30 år. 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.  
 
Innehåll: 

1. Människovärde 
2. Unga arbetare och makten på arbetsplatsen 
3. Klass och rättvisa 
4. Facklig aktion och påverkan 

 
 
 
 
Datum Plats Till Seko Skåne senast 
16-17/4 Backagården 

Internat 
 

1 mars 

18-19/6 Backagården 
Internat 

3 maj 

29-30/10 Backagården 
Internat 

13 september 

3-4/12 Backagården 
Internat 

18 oktober 
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Om Samhället 
Ungdomskurs 

 
Beskrivning:  
Om Samhället är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO:s utbildningspaket för 
ungdomar under 30 år. En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur 
skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om 
ideologier och varför LO samverkar med just socialdemokraterna.  
 
Innehåll: 

1. Den fackliga ideologin 
2. Rätten till ett värdigt arbetsliv 
3. Ordning och rättvisa 
4. Opinionsbildning och facklig kamp 

 
 
Datum Plats Till Seko Skåne senast 
7-8/5 Backagården 

Internat 
22 mars 

 
 

Om Främlingsfientlighet 
Ungdomskurs 

 
Beskrivning:  
Om Främlingsfientlighet är en av temakurserna i LO:s utbildningspaket för ungdomar 
under 30 år. En kurs där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas 
rätt att vara olika. 
 
Innehåll: 

1. Vad är främlingsfientlighet? 
2. Politiken bakom 
3. Ta debatten 
4. Allas lika värde 

 
Förkunskaper 
Har genomgått medlemsutbildning eller motsvarande kunskaper. 
 
 
Datum Plats Till Seko Skåne senast 
16-17 /10 Backagården 

Internat 
30 augusti 
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Om försäkringar 
Ungdomskurs 

 
En ungutbildning som berättar och informerar om våra försäkringar som 
alla omfattas av när man är med i facket. 
 
 
 
Innehåll: 

1. Så undviker du att gå miste om en kvarts miljon! 
2. Vad har jag rätt till? 
3. Vilka försäkringar finns? 
4. Hur gör jag om det händer någonting? 

 
 
 
 
 
Datum Plats Till Seko Skåne senast 
22/5 Backagården 

Internat 
5 april 

13/11 Backagården 
internat 

27 september 
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Information om medlemsutbildningar 
 
För alla medlemmar som inte har förtroendeuppdrag inom Seko. 
När du anmäler dig till cirkeln så söker du ledigt från jobbet. 
 
Om du, av någon anledning, inte kan komma till cirkeln måste du meddela detta. 
Ibland finns det kompisar som står på reservplats och vill vara med. Om du inte 
avbokar dig från cirkeln får din klubb en avbokningskostnad. 
 
Cirkeln går i regel en dag i veckan. 
 
Du tar ledigt enligt studieledighetslagen, med helt löneavdrag. Seko betalar ut ett 
skattefritt stipendie till dem som genomgår introduktionsutbildning eller medlemsutbildning. 
Stipendiet är på 116 kronor per arbetad timma (skattefritt) och utbetalas i de fall man som 
deltagare har haft förlorad arbetsförtjänst. 
 
Du får alltså betalt för den tiden som du är på kursen. 
 

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. 
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Facklig Introduktion 
Du, facket och kollektivavtalet 

 
 
Facklig introduktionsutbildning för medlemmar och blivande medlemmar. 
För dig som vill veta mer om varför facket finns och till vilken nytta. 
Utbildningen är en heldag (8 timmer). 
 
 
På utbildningsdagen kommer vi bland annat gå igenom följande frågor: 

 Det fackliga löftet, svenska modellen 
 Kollektivavtalet 
 Översikt, vilka lagar som rör arbetsvillkoren och anställningen 
 Försäkringsinformation 

 
 
 
 
 
Datum Plats Till Seko Skåne senast 
14/3 Helsingborg / Åstorp 11/1 
19/3 Ystad 11/1 
29/3 Malmö 18/1 
24/4 Hässleholm 22/2 
24/4 Malmö 22/2 
16/5 Ystad 15/3 
24/5 Malmö 15/3 
30/8 Malmö 28/6 
12/9 Ystad 5/7 
27/9 Malmö 12/7 
2/10 Hässleholm 2/8 
3/10 Helsingborg / Åstorp 2/8 
25/10 Malmö 11/8 
29/11 Malmö 27/9 
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Medlemsutbildning 
Medlem – Facket – Samhället 

 
 
Vad har man för nytta av facket och varför ska just Du vara med? 
Cirkeln omfattar tre heldagar (24 timmar). 
På ett enkelt sätt får du information om hur och varför fackföreningar bildades och 
varför facket behövs idag. Cirkeln är tvärfacklig. 
 
 
I cirkeln 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 

  
Datum Plats Till Seko Skåne senast 
6/3, 13/3 och 20/3 Malmö 11 januari 
6/3, 13/3 och 21/3 Kristianstad 11 januari 
7/3, 13/3 och 14/4 Ystad 11 januari 
28/3, 4/4 och 11/4 Osby 25 januari 
3/4, 10/4 och 17/4 Helsingborg 25 januari 
16/4, 23/4 och 24/4 Ystad 15 februari 
9/5, 16/5 och 23/5 Malmö 8 mars 
9/5, 16/5 och 23/5 Hässleholm 8 mars 
9/5, 16/5 och 23/5 Kristianstad 8 mars 
17-19/9  Helsingborg 19 juli 
18/9, 24/9 och 25/9  Ystad 19 juli 
2/10, 9/10 och 16/10 Kristianstad 3 augusti 
9/10, 16/10 och 23/10 Malmö 10 augusti 
10/10, 17/10 och 24/10 Osby 10 augusti 
31/10, 14/11 och 15/11 Ystad 30 augusti 
6/11, 13/11 och 20/11 Helsingborg 13 september 
7/11, 14/11 och 21/11 Hässleholm 13 september 
11/11, 18/11 och 25/11 Malmö 13 september 
14/11, 21/11 och 28/11 Kristianstad 13 september 
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Pensionsutbildning PA16, STATEN 
 

 
-Pension & sparande för dig som går på PA16, STATEN 
 
Den här utbildningen vänder sig speciellt till dig som vill veta mer om pension. Det 
blir en genomgång av hur pensionssystemet fungerar. Hur mycket ca du  kan förvänta 
dig att få i pension, när du väljer att gå? Hur skall du planera ekonomiskt för den dag 
du går i pension?  
Du får svar på dina frågor och mycket mer. 
 
Utbildningen vänder sig till medlemmar i alla åldrar, inte bara äldre. För yngre 
medlemmar är det viktigt att placera sina pengar rätt, på den här utbildningen får man 
tips och råd på vad man skall tänka på. 
 
Utbildningen är på 1dag och du har rätt att ta ledigt från jobb för att gå utbildningen. 
Du får helt löneavdrag från arbetsplatsen och får istället ett stipendium på  
116 kr/tim skattefritt från Seko. + resor 
 
 OBS!  Du kommer att få en kallelse i god tid OM du kommer med. Anmäl ledighet 
till AG snarast! 
 
Vi bjuder på kaffe och fralla på morgonen. Vi bjuder även på lunch . 
Du kan lämna in anmälan till studier@skane.se   Plats: Malmö  
 
Är det något du undrar över, så går det bra att ringa till Andreas på Seko Skåne 
 

 
 

Kurstid Kursplats Till Seko Skåne senast 
5/3 Malmö 22 februari 
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Pensionsutbildning ITP, STATEN 

 
 
-Pension & sparande för dig som går på ITP, STATEN 
 
Den här utbildningen vänder sig speciellt till dig som vill veta mer om pension. Det 
blir en genomgång av hur pensionssystemet fungerar. Hur mycket ca du  kan förvänta 
dig att få i pension, när du väljer att gå? Hur skall du planera ekonomiskt för den dag 
du går i pension?  
Du får svar på dina frågor och mycket mer. 
 
Utbildningen vänder sig till medlemmar i alla åldrar, inte bara äldre. För yngre 
medlemmar är det viktigt att placera sina pengar rätt, på den här utbildningen får man 
tips och råd på vad man skall tänka på. 
 
Utbildningen är på 1dag och du har rätt att ta ledigt från jobb för att gå utbildningen. 
Du får helt löneavdrag från arbetsplatsen och får istället ett stipendium på  
116 kr/tim skattefritt från Seko. + resor 
 
 OBS!  Du kommer att få en kallelse i god tid OM du kommer med. Anmäl ledighet 
till AG snarast! 
 
Vi bjuder på kaffe och fralla på morgonen. Vi bjuder även på lunch . 
Du kan lämna in anmälan till studier@skane.se   Plats: Malmö  
 
Är det något du undrar över, så går det bra att ringa till Andreas på Seko Skåne 
 

 
Kurstid Kursplats Till avdelning senast 
19/3 Malmö 8 mars 
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”Alla Kan Göra Något” 
 

 Utbildningen där vi under en dag vänder och vrider 
på det fackliga löftet och arbetarrörelsens 

värderingar. 
Hur påverkas vår förmåga att värna det 
fackliga löftet när främlingsfientlighet, 

rasism och antidemokratiska åsikter 
splittrar oss på arbetsplatsen? 

Hur påverkas våra löner, anställnings 
villkor och arbetsmiljö när klyftorna i 

samhället växer? 
Har vi något ansvar? Ska vi göra något? 

Kan alla göra något? 
Målet med utbildningen är att ge dig som 

deltagare en trygghet i dessa frågor 
samt en styrka att göra något åt 

utvecklingen på våra arbetsplatser och i 
samhället. 

 
Datum Plats Till regionen senast 

4/4 ABF Malmö 1 februari 
9/5 Backagården 9 mars 

13/6 ABF Malmö 13 april 
5/9 Backagården 6 juli 

3/10 ABF Malmö 3 augusti 
7/11 Backagården 7 september 
5/12 ABF Malmö 5 oktober 

 

 
 
 
 



  

14 

Seko Kursansökan 
Kursnamn   Kursnummer   

Kursdatum   Kursplats 

Personuppgifter  
Personnummer   Efternamn   Förnamn 

Telefon dagtid/mobil     

E-post   

Klubb    Region    Arbetsgivare   

kursuppgifter 

Tidigare utbildningar          
 

 GFU    ARG   Insikter    Bättre arbetsmiljö    Skyddsombudsutbildning    
övriga kurser/uppdrag 

Övriga kurser 

Fackligt uppdrag 

Sökandens underskrift 

underskrift 
Regionnummer 

   Rekommenderar    Rekommenderar ej 
Motivering 

 
Datum   Underskrift klubb styrelseledamot 

Telefon    Namnförtydligande         

Datum   Underskrift region 

Telefon   Namnförtydligande 

Prioritering (siffra)      
Klubb/sektion   Region  
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Studera på din hemort 
 
 
Vill du gå en datacirkel på din hemort? 
Vi gör allt vad vi kan för att du skall kunna gå en cirkel i närheten av där du bor eller 
arbetar. 
Det enda du behöver göra är att lämna in en cirkelanmälan till din klubb/sektion om tid 
och plats.  
Du kan även som medlem gå andra utbildningar på hemorten t.ex. språk, kärn- eller 
samhällsämnen.  
Vi har ett gott samarbete med ABF och så fort de har tillräckligt många deltagare för 
att starta en cirkel blir du kallad. 
ABF har ett brett utbud av studiecirklar och vi hänvisar dig till ABF:s studieprogram. 
Du går in på www.abf.se  och klickar dig vidare till din lokala ABF-avdelning. 
 
 
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. 
(Tänk på att arbetsgivaren uppskattar att få ledighetsansökan så tidigt som möjligt 
eftersom det då blir lättare att planera arbetet.) 

Ekonomi 
Seko Skåne har ingen subvention när det gäller hobbycirklar.  
Seko Skåne ersätter inte förlorad arbetsinkomst och reseersättning när du går en 
fritidscirkel.  
Men hör med din klubb om dom har subvention för cirkelkostnad eller 
materialkostnad. 
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Lämna alltid din kursansökan till din  
Studieansvariga i din klubb/sektion 

som sedan skickar den till: 
 

 

 
 
 
 

 
Studieorganisatör  
Ann-Britt Paradis 

Seko Skåne 
Derbyvägen 6a 
212 35 Malmö 

 
 

Telefonnummer 
040-660 33 12 

E – post 
studier.skane@seko.se 

 

 


