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Studieavdelningen på IF Metall Göteborg 2017
Har du funderingar kring utbildningarna eller förslag på 
utbildningar som du tycker saknas? 
Kontakta då Verksamhetsansvarig för studier på IF Metall Göteborg:
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031/774 32 42, malin.rosen@ifmetall.se

Vill Du anmäla Dig till utbildning?
Kontakta då Malin Frid
031-774 32 11 eller maila till goteborg@ifmetall.se
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IF Metall Göteborg
2017 års UTBILDNINGSPROGRAM
Studiekommittén på IF Metalls avdelning i Göteborg har som tidigare år haft förbundets kongressbeslut och 
handlingslinjer som riktmärke när vi skrivit verksamhetsmål samt tagit fram 2017 års studieutbud. 

Översatt till den verksamhet vi ansvarar för, skall vi bland annat…
- fortsätta arbeta för att utveckla och stärka de förtroendevalda ute på klubbar och arbetsplatser
- arbeta ytterligare för att tillgodose nystartade klubbars behov av en klubbintroduktion
- erbjuda klubb/styrelseutveckling för de klubbar som ser behov av det. Styrelseutvecklingen sker även 
fortsättningsvis utifrån klubbens egna behov och situation
- på alla nivåer, i alla sammanhang – motarbeta rasism och främlingsfientlighet.
- arbeta för att fler klubbar/förtroendevalda ska gå utbildningar i Hållbart arbete

Vi vill också inspirera klubbar och förtroendevalda att arbeta mer strategiskt och långsiktigt i sitt fackliga 
arbete, snarare än förvaltande.
En av våra viktigare uppgifter är att värva fler medlemmar till den första fackliga aktiviteten. Ju fler med-
lemmar som har en insikt om nyttan av det fackliga medlemskapet, vikten av ett kollektivavtal och allas lika 
värde – desto starkare blir vi som organisation!  

Nyheter i programmet för 2017

Verksamheter på lördagar
Studiekommitten har fått till sig att det på vissa arbetsplatser/branscher kan vara svårt att få ledigt och 
önskemål om att det ska finns verksamhet på helger. I år testar vi med tre tillfällen på lördagar så som 
Facklig introduktion, Stress och vila samt Kost och motion. 

Från man till människa
Endagars föresläsning med Sara Lund – denna dag, annars Claes Schmidt. Kommer denna dag att inspire-
rar, föreläser och diskuterar de normer, programmeringar och värderingar som styr våra liv och hindrar oss 
från att tänka logiskt.

Retorik och ledarskap
En sexdagars utbildning i två tillfällen. Allt kopplat till din roll som facklig ledare. Hur är jag som ledare? 
Hur påverkar det dem jag leder? Hur fungerar grupperna jag arbetar i? Hur framför jag mitt budskap på 
bästa sätt?

Centrala arbetsmiljöutbildningar
I år har vi lagt in de centrala Arbetsmiljöutbildningarna i kurskatalogen. Dessa tillfällena är på internat och 
har en deltagaravgift som arbetsgivaren ska betala.

Använd ditt medlemskap - delta i utbildningarna!
Vi ses i verksamheten
Studiekommittén
IF METALL GÖTEBORG
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Ledighet för fackliga studier
Ledighet för fackliga studier
Enligt Studieledighetslagen skall man söka ledighet för facklig utbildning minst 14 dagar innan kurs-
start. Vi rekommenderar att ledigheten söks i samband med att du lämnar din kursansökan till studie-
organisatören på arbetsplatsen. 

Ersättningar vid fackliga studier
Förtroendevalda skall söka ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen (FML). 
Är det en utbildning som gäller ett uppdrag som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare 
så betalas förlorad förtjänst av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen, vilket betyder 
att arbetsgivaren betalar lönen. 
Om utbildningen inte gäller ett uppdrag som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare så 
söker deltagare ledighet i enlighet med 6 § (FML). IF Metall Göteborg betalar då ut förlorad förtjänst 
motsvarande den lön man förlorar. 

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 880 kr/dag.

Kursplatser för avdelningens utbildningar

SKF = Externatkurser på SKF Klubbskola i Göteborg
Information om klubbskolan samt vägbeskrivning finns på www.skfverkstadsklubb.se

LO = LO-distriktet i Göteborg. Folkets Hus, våning 7.
Mer information på 

FH Gbg = Folkets Hus Göteborg.
Mer information på www.folketshusgoteborg.se/

Kusten = Hotell Kusten i Majorna, Göteborg. 
Mer information på http://www.hotellkusten.se

Kristinedal = Kristinedals träningscenter i Gamlestan.
Mer information på http://www.kristinedal.nu/

L Brattön = SKF Verkstadsklubbs fritidsanläggning 5 mil norr om Göteborg vid Tjörnbron
Information om Lilla Brattön finns på www.lillabratton.se

VFHS = Internatkurser på Viskadalens Folkhögskola mellan Borås och Kinna 
Information om Viskadalen finns på www.viskadalen.nu

Runö = Internatkurser på Runö Folkhögskola i Åkersberga strax utanför Stockholm 
Läs mer om Runö på www.runo.se

Skåvan = Skåvsjöholms kursgård i Åkersberga strax utanför Stockholm
Läs mer om Skåvsjöholm på www.skavsjoholm.se/

Om sista anmälningsdag och vikten av 
att anmäla återbud i tid vid frånvaro

Sista ansökningsdatum som står i kursprogrammet gäller datum då ansökningarna skall vara 
IF Metall Göteborg tillhanda. Observera att tidigare datum kan gälla på din arbetsplats. Kontrollera detta 
med din studieorganisatör.

Tänk på att många söker och alla kanske inte får plats, så om du kommit med så SKALL du delta på 
utbildningen. Det är därför viktigt att du meddelar förhinder i god tid, annars används medlemsavgif-
terna till onödiga avbokningskostnader.

Har du frågor angående innehållet i utbildningarna? 
Vänd dig då i första hand till den som är studieorganisatör på din arbetsplats. 

Du kan också ringa till studieenheten på IF Metall Göteborg 031-774 32 00.

Mer information om verksamheten finns på hemsidan: 
www.ifmetall.se/goteborg
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KURSVERKSAMHET 2017
I detta kursprogram hittar du IF Metall Göteborgs kurser och konferenser
F = förtroendevalda, MU = Medlem utan uppdrag, AM = Alla medlemmar, KF = Kvinnliga förtroendevalda, MU30 
= medlem under 30 år, SO = Skyddsombud, SO/Förh = Skyddsombud och förhandlare, AM-SO = Alla medlemmar 
minus Skyddsombud, BA = Bemanningsanställda

Vecka Datum Kursnamn Målgrupp Kursplats Sista anm
3 16-17 jan Klubbordförandeträff F Bohusgården 9 dec
3 17-18 jan Mötesteknik F Uddevalla 16 dec
4 26 jan Jämställdhetsansvarigträff F SKF 16 dec
5 30-1 jan/feb Fackets försäkringar MU SKF 5 jan
5 30-1 jan/feb Vald på jobbet F SKF 5 jan
5 2 feb Alla kan göra något F SKF 5 jan
5 3 feb Facklig introduktion MU SKF 5 jan
6 6-8 feb BAM 1:1 SO SKF 5 jan
6 6-8 feb Medlem i facket MU SKF 5 jan
7 13-15 feb Lagar & avtal för medlemmar MU SKF 5 jan
8 20-22 feb Medlemsutbildning + Kost och motion MU SKF/Kristinedal 13 jan
8 20-23 feb Agera 1:1 F SKF 13 jan
9 27-1 feb/mar Kvinnlig ledarutveckling KF Arken 20 jan
9 27-1 feb/mar Med livet som insats MU-SO SKF 20 jan
9 27-10 feb/mar Insikter F Runö 21 dec
9 2-3 mars BAM 1:2 SO SKF
10 6-8 mars Medlem i facket MU SKF 27 jan
10 6-8 mars Kemiska hälsorisker SO Runö 6 jan
10 7-8 mars OM Facket MU30 Gbg 6 feb
10 8 mars Seminarium - Thailandsdrömmar AM SKF 27 jan
10 9 mars Alla kan göra något F SKF 27 jan 
10 10 mars Facklig introduktion MU SKF 27 jan
11 13-15 mars Agera 1:2 F SKF 
11 13-17 mars FAFS 1 F Runö 13 jan
11 14-15 mars Psykosocial arbetsmiljö F VFHS 3 feb
11 16 mars Migration - hot eller möjlighet? AM SKF 3 feb 
11 16 mars Omvärldsanalys, fackliga/sociala frågor AM SKF 3 feb  
12 20-22 mars Fackets försäkringar MU SKF  10 feb
12 20-22 mars Vald på jobbet F SKF 10 feb
12 20-23 mars EWC 1 F Runö 20 jan
12 21-22 mars OM Samhället MU30 Gbg 20 feb
13 27-29 mars BAM 2:1  SO SKF 17 feb
13 27-29 mars Vår trygghet AM SKF 17 feb
13 27-31 mars GRUFF 1:1 F SKF 17 feb
13 30-31 mars Ungdomsansvarigträff F SKF 17 feb
14 3-4 april Kassörsutbildning 1:1 F SKF 24 feb
14 3-5 april 55+ Medlemsutb, äldre medlemmar MU SKF 24 feb  
14 3-6 april Arbetsmiljö i praktiken SO/Förh SKF 24 feb 
14 6 april Gud har 99 namn AM SKF  24 feb
14 8 april Fisketävling (lördag) AM Gbg 24 feb
14 8 april Kost och motion (lördag) AM Kristinedal 24 feb
15 10-11 april Hållbart arbete-grund F SKF 3 mars
15 10-12 april Jämställdhet för förtroendevalda F SKF 3 mars
15 10-12 april Medlem i facket MU SKF 3 mars 
15 12 april Läsprojekt för alla!  AM Gbg 3 mars
16 19-21 april Lagar och avtal för medlemmar MU SKF 10 mars
16 20 april Alla kan göra något F SKF 10 mars 
16 20 april Kassörsutbildning 1:2 F SKF
16 21 april Facklig introduktion MU SKF 10 mars 
16 21 april Revisorsutbildning F SKF 10 mars 
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Vecka Datum Kursnamn Målgrupp Kursplats Sista anm
17 24-25 april Ordförandeutbildning F SKF 17 mars
17 24-26 april Jämställdhet för medlemmar MU SKF  17 mars
17 24-28 april GRUFF 1:2 F SKF
17 26-28 april Kompetensutveckling motorbranschen F Alingsås 17 mars
17 27-28 april BAM 2:2 SO SKF 
18 2-4 maj Vald på jobbet F SKF 24 mars
18 3 maj Introduktion nya förtroendevalda F FH 24 mars
18 4 maj OM Försäkringar MU30 Gbg 3 april
18 4-5 maj På tal om det som inte syns MU SKF 24 mars
18 6 maj Facklig introduktion bemanning (lördag) MU SKF 24 mars
19 8 maj  Försäkringskonferens  F SKF 31 mars
19 8-9 maj Sekreterarutbildning F SKF 31 mars
19 8-11 maj Agera 2:1 F SKF 31 mars 
19 9-10 maj Psykosocial arbetsmiljö F VFHS 31 mars
19 10 maj Representantskapsledamöter utbildning F FH 31 mars
19 10-11 maj OM Facket MU30 Gbg 10 apr
19 11 maj Min pension AM SKF 31 mars 
20 15 maj Uppdateringskonferens SO SO SKF 7 april
20 15-16 maj Blivande förälder AM SKF 7 april
20 15-17 maj EWC 2 F Runö 17 mars
20 15-17 maj Kollektivavtalet F SKF 7 april
20 15-17 maj Pedagogisk grundutbildning F Kusten 7 april
20 15-17 maj Kvalificerad förhandlarteknik F Runö 17 mars
20 16-17 maj OM Feminism MU30 Gbg 13 april
20 18-19 maj Studieutvecklingsträff  F Gbg 7 april
21 22-24 maj Agera 2:2 F SKF  
21 22-24 maj BAM 3:1 SO SKF 13 april
21 22-24 maj Medlem i facket  MU Stenungsund 13 april 
21 22-24 maj Medlem i facket på lätt svenska MU SKF 13 april
22 29-31 maj Studieorganisatör grund F Kusten  21 april
22 29-31 maj Vår trygghet AM L:a Brattön 21 april
22 29-31 maj Det svåra samtalet F Runö 24 mars
22 29-2 maj/juni GRUFF 1:3 F SKF/ L:a Brattön 
22 30-31 maj OM Främlingsfientlighet MU30 Gbg 2 maj
22 1 juni Truckar - ansvar & säkerhet SO SKF 21 april
22 1 juni Konsumenträtt & privatekonomi AM SKF 21 april
22 2 juni Facklig introduktion MU SKF 21 april
23 7-9 juni Fackets försäkringar MU SKF 28 april
23 7-9 juni Lagar i arbetslivet 1:1 F SKF 28 april
23 7-9 juni Vald på jobbet F SKF 28 april
23 9 juni Rätten att vara sig själv på jobbet F SKF 28 april
23 9-11 juni Ungdomshelg/festival MU30 L:a Brattön 21 april
24 12 juni Regionskonferens SO SKF 5 maj
24 12-14 juni Medlem i facket MU L:a Brattön 5 maj
24 12-14 juni Med livet som insats AM-SO SKF 5 maj
24 12-14 juni Kemiska hälsorisker SO Runö  5 maj
24 13-14 juni Valberedning F SKF 5 maj
24 15-16 juni BAM 3:2 SO SKF
24 15-16 juni Självförsvar AM Gbg 5 maj
24 17 juni Fotbollsturnering AM Gbg 5 maj
25 19-21 juni Facklig social utbildning F SKF 12 maj 
25 19-22 juni Förhandlarutbildning F SKF 12 maj
26 26-28 juni Lagar i arbetslivet 1:2 F SKF 

SOMMARUPPEHÅLL
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Vecka Datum Kursnamn Målgrupp Kursplats Sista anm

35 21-23 aug MBL & arbetsmiljö i förhandlingsarbetet F Runö 9 juni
35 21-23 aug Retorik F Gbg 9 juni
35 21-1 aug/sep Insikter F Runö 9 juni
35 28-30 aug Arbetsanpassning & rehabilitering F Runö 30 juni
35 31 aug El Chocko AM SKF 16 juni
36 4-5 sep Facket och politiken – en verktygslåda  F SKF 16 juni
36 5-6 sep Psykosocial arbetsmiljö F VFHS 30 juni
37 11-13 sep Fackets försäkringar MU SKF 4 aug
37 11-14 sep Agera 3:1 F SKF 4 aug
37 11-15 sep FAFS 2 F Runö 16 jun
38 18-20 sep BAM 4:1 SO SKF 11 aug
38 18-20 sep Vald på jobbet F SKF 11 aug
38 20 sep Läs för mig pappa! AM Gbg 11 aug
38 21 sep Påverka din arbetsmiljö AM-SO Kusten 11 aug
38 21 sep Alla kan göra något F Kusten 11 aug
38 22 sep Facklig introduktion MU Kusten 11 aug
39 25-27 sep Medlem i facket MU SKF 18 aug
39 25-27 sep Lönesystem & befattning F Skåvsjöholm 30 juni
39 25-27 sep Arbetsmiljö – utredning SO Runö 18 aug 
39 25-29 sep GRUFF 2:1 F SKF 18 aug  
39 25-29 sep Arbetsrättprocessutbildning steg 1 F Gbg 28 jul
39 28 sep Sociala medier  AM SKF 18 aug
40 2-3 okt Kassörsutbildning 2:1 F SKF 25 aug
40 2-4 okt 55 + medlemsutb. äldre medlemmar AM Kusten  25 aug
40 2-4 okt Agera 3:2 F SKF
40 2-5 okt Förhandlarutbilning F SKF 25 aug
40 2-6 okt FAFS 1 F Runö 4 aug
40 4-5 okt OM Facket MU30 Gbg 4 sept
40 5 okt Medlem i facket 8:1 MU SKF 25 aug
40 5 okt Schysst efter jobbet AM SKF 25 aug
41 9-10 okt Sekreterarutbildning F SKF 1 sept
41 9-11 okt Vår trygghet AM SKF 1 sept
41 9-11 okt Försäkringskurs för förtroendevalda F SKF 1 sept
41 9-13 okt Insikter 1:1 F Uddevalla 11 aug
41 12 okt Jämställdhetsansvarigträff F SKF 1 sept
41 12 okt Medlem i facket 8:2 MU SKF 
41 12 okt OM Försäkringar MU30 Gbg 11 sept
41 12-13 okt BAM 4:2 SO SKF 
41 14 okt Stress och vila (lördag) AM Kristinedal 1 sept
42 16 okt Fackliga utmaningar och solidaritet i… AM SKF 8 sept
42 16-17 okt Valberedarutbildning F SKF 8 sept
42 16-18 okt Med livet som insats AM-SO SKF 8 sept
42 16-18 okt Vald på jobbet F Kusten 8 sept
42 16-18 okt Kvalificerad förhandlarteknik F Runö 18 aug
42 17-18 okt OM Främlingsfientlighet MU30 Gbg 18 sept
42 19 okt Alla kan göra något F SKF 8 sept  
42 19 okt Kassörsutbildning 2:2 F SKF
42 19 okt Medlem i facket 8:3 MU SKF
42 19-20 okt Ungdomsansvarigträff F SKF 8 sept
42 20 okt Facklig introduktion MU SKF 8 sept
42 20 okt Revisorsutbildning F SKF 8 sept
42 21 okt Innebandyturnering AM Gbg 8 sept 
43 23 okt Skyddsombudens dag SO SKF 15 sept
43 23-25 okt Jämställdhet för medlemmar MU SKF 15 sept
43 23-25 okt Kemiska hälsorisker SO Runö 15 sept
43 23-26 okt Arbetsmiljö i praktiken SO/Förh SKF 15 sept
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43 23-27 okt Arbetsrättprocessutbildning steg 2 F Gbg 
43 23-27 okt GRUFF 2:2 F SKF
43 26-27 okt Ordförandeutbildning F SKF 15 sept 
44 30-1 okt/nov  Kollektivavtalet F SKF 22 sept
44 30-1 okt/nov  Retorik och Ledarskap 1:1 F SKF 22 sept
44 30-1 okt/nov Medlem i facket MU SKF 22 sept
44 30-1 okt/nov Lönesystem & befattning F Skåvsjöholm 25 aug
44 2 nov Hur påverkar jag den lokala politiken AM SKF 22 sept
45 6-8 nov BAM 5:1 SO SKF 29 sept
45 6-8 nov Lagar och avtal för medlemmar MU SKF 29 sept
45 6-8 nov Fysiska & psykiska belastningsfaktorer SO Runö 29 sept
45 6-9 nov Agera 4:1 F SKF 29 sept
45 8-9 nov OM Samhället MU30 Gbg 2 okt
45 9 nov Försäkringskonferens  F SKF 29 sept
45 9 nov Vad gör ditt barn på nätet? AM SKF 29 sept
46 13-15 nov Lagar i arbetslivet 2:1 F SKF 6 okt
46 13-15 nov Vald på jobbet F SKF 6 okt
46 13-17 nov Insikter 1:2 F Uddevalla
46 14-15 nov Psykosocial arbetsmiljö F VFHS 6 okt
46 15-16 nov OM Facket MU30 Gbg 9 okt
46 16 nov Ordets makt AM SKF 6 okt 
47 20-22 nov 55+ Medlemsutb. för äldre medlemmar MU SKF 13 okt
47 20-22 nov Riskanalys SO SKF 13 okt
47 20-24 nov GRUFF 2:3 F SKF
47 20-24 nov Arbetsrättprocessutbildning steg 3 F Gbg 
47 21-22 nov OM Feminism MU Gbg 16 okt
47 23 nov Alla kan göra något F SKF 13 okt
47 23 nov Avtalskonferens Smidesavtalet F SKF 13 okt 
47 24 nov Facklig introduktion bemanning BA SKF 13 okt
48 27-29 nov Agera 4:2 F SKF 
48 27-29 nov Fackets försäkringar MU SKF 20 okt
48 27-29 nov Retorik och Ledarskap 1:2 F SKF 
48 27-1 nov/dec FAFS 3 F Runö 29 sep 
48 30 nov Vilket samhälle vill vi ha AM SKF 20 okt
48 30 nov OM Försäkringar MU30 Gbg 23 okt
48 30-1 nov/dec  BAM 5:2 SO SKF
49 4-6 dec Lagar i arbetslivet 2:2 F SKF
49 4-6 dec Medlem i facket MU SKF 27 okt 
49 4-6 dec Medlem i facket MU Mölndal 27 okt
49 4-6 dec Arbetsanpassning & rehabilitering F Runö 27 okt
49 8 dec Från man till människa AM SKF 27 okt 
49 8 dec Facklig introduktion MU SKF 27 okt
50 11-13 dec Vald på jobbet F SKF 3 nov
50 14-15 dec Studie & Handledarträff F SKF 3 nov
50 15 dec Bowling AM Gbg 3 nov

Nätutbildningar: På LO’s hemsida, www.lo.se under rubriken ”facket på Din sida”, hittar Du facklig utbildning på nätet 
som du läser gratis. 

Vecka Datum Kursnamn Målgrupp Kursplats Sista anm
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Klubbordförandeträff - internat
Målgrupp
Ordförande och/eller vice ordförande på klubbnivå: En - två deltagare per klubb.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Avtalsrörelsen: 
• IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä medverkar för att uppdatera klubbarna om det senaste läget i avtalsrörelsen.
• Verksamhet 2017
• Hållbart arbete
• Nya TSL-avtalet
• Uppsökeri
• Kompetensbanken
Samt frågor som ni ute på klubbarna vill diskutera; maila gärna dessa i förhand

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 16-17 januari Bohusgården 9 december 2016

Träffar för Jämställdhetsansvariga
Målgrupp
Jämställdhetsansvariga på klubbar.
 
Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Förbundets mål- och riktlinjer beträffande jämställdhetsarbete kommer att gås igenom. De jämställdhetsansvariga kommer ges möjlighet 
att skapa nätverk för kan utbyta erfarenheter och stötta varandra i klubbarnas arbete med jämställdhet. Målet är att ge jämställdhetsan-
svariga tips och idéer i det vardagliga fackliga arbetet. Vid höstens tillfälle kommer de nya riktlinjerna som beslutades av kongressen under 
våren, att ses över för att se hur det påverkar de jämställdhetsansvarigas arbete lokalt. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 26 januari SKF 16 december
2 12 oktober SKF 1 september

Seminarium - Thailandsdrömmar
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Dagen genomförs som en del i att uppmärksamma Internationella kvinnodagen den 8 mars. Medverkande Hanna och Renzo Aneröd kommer 
att föreläsa om filmen de producerat; Thailandsdrömmar. Vi kommer även att se filmen som handlar om både positiva och negativa sidor 
av relationer mellan svenska män och thailändska/sydostasiatiska kvinnor. Filmen tar upp fru-import, prostitution, kärlek över gränser samt 
fördomar mot svensk-thai par. Föreläsningen tar upp frågor som:

• När är det sexköp och när är det dejting?
• När är det utnyttjande och när är det kärlek?
• Vem är i beroendeställning till vem?
• Hur påverkas jämställdheten i Sverige av dessa relationer?
• Varför är svensk-asiatiska blandrelationer den största i Sverige?

KONFERENSER 2017 IF METALL GÖTEBORG 
Under året erbjuder IF Metall flera endagskonferenser i olika ämnen. Är det något ämne som du tycker att vi skall ordna konferens inom? 
Kontakta då studiekommittén på IF Metall Göteborg.
- Notera att endagskonferenserna för Skyddsombud ligger under rubriken Arbetsmiljöutbildningar för Skyddsombud, längre fram i 
katalogen.
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• Drabbas thailändskorna av rasism i Sverige och i Thailand när de träffar västerländska män?
• Drabbas svenska män av fördomar i Sverige och i Thailand när de träffar thailändskor?
• Varför är det accepterat med prostitution i Thailand?
• Hur ser jämlikheten ut i Thailand och Sydostasien?

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 8 mars  SKF 27 januari

Migration - hot eller möjlighet?
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Det är få som undgått att Europa under 2015 varit med om en av de största flyktingströmmarna i modern tid. Vad flyr människorna ifrån? 
Vad händer när de nått sitt mål? Vad kan man göra för att hjälpa till? Medverkande från migrationsverket som bland annat berättar om sitt 
arbete och samtalar om fördomar och myter kring flyktingar.   

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 16 mars  SKF 3 februari  

Omvärldsanalys av fackliga och sociala frågor för dig inom IF Metall
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Facket arbetar med internationella frågor i olika projekt och samarbetsorgan. 
Det har skett en hel del förändringar inom industrivärlden de senaste åren; politiskt, socialt och ekonomiskt.  Detta påverkar oss som indu-
striarbetare både på hemmaplan och i övriga världen. Nu krävs nya fackliga strategier för framtiden! Hur kommer den globala fackförenings-
rörelsen arbeta med de nya utmaningarna och hur arbetar vi lokalt i Sverige? 
Ett antal fackliga och omvärldsanalytiker berättar om sin syn. Diskussion och debatt därefter. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 16 mars  SKF 3 februari

Gud har 99 namn
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
I Sverige bor många människor för vilka tro och religion spelar en viktig roll. Sverige kallas världens mest sekulariserade land samtidigt som 
intresset för livsfrågor är stort, inte minst hos unga, men platserna för sådana samtal är få. Gud har 99 namn är ett svar på detta behov, 
där sex världsreligioner presenteras på ett intresseväckande sätt. Fokus ligger på det praktiska och vardagsnära. Att skapa nyfikenhet för det 
som kan kännas främmande. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1  6 april   SKF 24 februari

Fisketävling
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
Då detta är en fritidsaktivitet utgår ingen ekonomisk ersättning. IF Metall står för enklare förtäring under tävlingen.
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Innehåll
Ungdomskommittén bjuder in, oavsett ålder, alla medlemmar till fisketävling i ett av Göteborgs fiskevatten. Så anmäl dig, ta fram din ut-
rustning eller låna av en granne och ge dina IF Metallkamrater spö i den ädla konsten att fånga en fisk.                                     

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 8 april (lördag) Göteborg    24 februari

Kost och motion - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag. 

Ersättning
Då detta är en fritidsaktivitet utgår ingen ekonomisk ersättning. IF Metall står för förtäring under dagen.

Innehåll
En dag där en friskvårdskonsulent kommer att varva teori med praktik beträffande kost och träning. Du får veta vad som gäller vid träning 
och vad du bör äta för att må bra.
Kort sagt en heldag med information om IF Metall, nyttig mat och med exempel på fartfylld träning!
Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 8 april (lördag) Kristinedal    24 februari

Läsprojekt för alla! - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Inspirationsdag för medlemmar inom LO-förbunden. 
Förmågan att bruka orden och språket betyder allt mer i dagens samhälle. Att förstå vad andra säger och skriver är nödvändigt.
Att själv kunna ge ord åt sina tankar och känslor i tal och skrift är en färdighet som varje människa behöver för att försvara sina rättigheter 
på arbetsplatsen och i samhället. Därför behöver vi läsa mer. För egen del och för våra barn.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 12 april  Göteborg 3 mars 

Facklig introduktion för bemanningsanställda
Målgrupp
Anställda inom bemanningsföretag. Även anställda som ännu inte blivit medlemmar är välkomna att söka utbildningen.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Vad är fackets roll för medlemmar i ett bemanningsföretag? 
Vad kan organisationen göra för medlemmarna och medlemmarna för organisationen? 
Genom kunskap ökar du värdet av ditt medlemskap. Konferensdagen är tänkt som en introduktion för medlemmar i just bemanningsbran-
schen, som kan vara en speciell bransch att arbeta inom! Dagen riktar sig till den som vill veta mer om sitt medlemskap men även för de 
som är tveksamma och ännu inte blivit medlemmar. 
Notera att vårens tillfälle är på en lördag! 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1  6 maj (lördag) SKF 24 mars
2 24 november SKF 13 oktober 

Försäkringskonferenser
Målgrupp
Försäkringsansvariga på klubbar samt regionsledamöter. 

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.
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Deltagare från sektioner och regioner skall begära ledighet enligt 6 § FML och får förlorad förtjänst från IF Metall.

Innehåll
Det första tillfället den 8 maj, kommer att handla om arbetsskador. 
Tillfället den 9 november handlar om pensionsfrågor. 
Vi kommer att bjuda in externa medverkande utifrån de frågor som är aktuella vid tillfället!

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 8 maj  SKF   31 mars
2 9 november SKF 29 september

Utbildning för representantskapsledamöter
Målgrupp
Representantskapsledamöter och ersättare som är relativt nya i sitt uppdrag.

Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om hur organisationen ser ut och vad uppdraget innebär. Vi kommer att kika på stad-
garna, vad representativ demokrati innebär, samt hur man bäst förbereder sig för möte.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1  10 maj   Folkets hus 31 mars 

Min pension - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Hur kommer din ekonomi att se ut efter arbetslivet? 
Idag känns kanske de här frågorna avlägsna, men dagens pensionssystem kräver att du är aktiv från första dagen i arbetslivet. Är du inte 
det, riskerar du i värsta fall att sluta dina dagar som fattig pensionär. Under dagen går vi igenom hur pensionssystemet och regelverket är 
upplagt, samt kommer med en del tips och lite att fundera över.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 11 maj  SKF 31 mars

Studieorganisatörsträff
Målgrupp
Studieorganisatörer.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Träffarna har lite olika teman men den gemensamma nämnaren är Studieorganisatörens roll och uppdrag, rekryteringsarbete, verktyg och 
metoder att använda sig av. Träffarna tar också upp aktuella studiefrågor:
Hur arbetar man på klubben med utbildningsplanering, såväl långsiktigt som strategiskt. Hur man kan arbeta med studieplanering så att 
till exempel styrelsen har rätt kompetenser. Hur påverkar man och arbetar med kompetensutveckling i yrkesrollen för medlemmarna. Vilket 
behov finns på klubbarna, rekryteringsläget, önskemål inför kommande verksamhetsår samt uppföljning.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 - Studieutveckling 18-19 maj SKF  7 april
2 - Studieupptakt 14-15 december SKF 3 november

Konsumenträtt och privatekonomi - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.
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Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Privatkonsumtionen av varor tenderar att bli alltmer baserat på lån. Vilka problem kan förknippas med detta?
Lite om budget och familjeekonomi
Olika former av lån: banklån, kreditlån, sms-lån och så vidare
Handla på Internet – nya metoder och risker
Skuldsanering – ingen dans på rosor!
Hur handlar man etiskt och moraliskt rätt?

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 1 juni  SKF 21 april 

Rätten att vara sig själv på jobbet
Målgrupp
Förtroendevalda. 
Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
Konferens som handlar om rätten att få vara sig själv utifrån ett HBTQ-perspektiv. 
RFSL hjälper oss att reda ut begreppen samt inbjudna som berättar utifrån egna erfarenheter.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 9 juni  SKF 28 april

Regionskonferens för förtroendevalda
Målgrupp
Avdelningsombud, skyddsombud samt förtroendevalda i klubbar med max 30 medlemmar. Även Regionskommittéer.

Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
Dagen är en facklig regional träff för avdelningsombuden, skyddsombuden, regionledamöter och mindre klubbar med max 30 medlemmar, 
och kommer att ta upp aktuella händelser inom IF Metall, arbetsmiljön, försäkringar och liknande.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 12 juni  SKF 5 maj

Självförsvar för tjejer
Målgrupp
Alla kvinnliga medlemmar - oavsett ålder - med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag

Innehåll
IF Metalls ungdomskommitté bjuder in till en dag då vi pratar om självförsvar. Vi kommer både lära oss praktiska övningar och prata om 
självkänsla, självförtroende och feminism.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 15-16 juni Göteborg 5 maj

Fotbollsturnering 
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall står för kostnaden för själva fotbollsturneringen men då detta är en fritidsaktivitet utgår ingen ekonomisk ersättning för eventuell 
förlorad inkomst.
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Innehåll
Detta är ett tillfälle att ha kul med sina kamrater och träffa andra medlemmar i IF Metall. Var med och gör upp om vilken arbetsplats som 
har det bästa fotbollslaget i Göteborg!! 
Huvudregeln är att medlemmar i IF Metall får delta. Håll utkik efter separat inbjudan för närmare detaljer.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 17 juni  Göteborg 5 maj

El Chocko
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag

Innehåll
27-årige Jonas Andersson arresterades på en flygplats i Bolivia med nästan tre kilo kokain i väskorna. Hans första tid på det ökända fäng-
elset El penal de San Pedro blev en kamp för livet. Men åren i fängelset blev också en vändpunkt i Jonas liv. En fängslande föreläsning om 
livet, kampen, drogmissbruk och vägen ut.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 31 augusti SKF 16 juni

Läs för mig pappa! - tvärfacklig
Målgrupp
Alla manliga medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Inspirationsdag för pappor inom LO-förbunden. 
En heldag då du som pappa får träffa en författare och en bibliotekarie som lär ut mer om barns språkutveckling, läsförmåga och om vilka 
böcker som passar barn i olika åldrar. Du får även tips på intressanta vuxenböcker. Pappor som läser är för många barn den enda manliga 
förebilden, att berättelser, böcker och läsning också hör till männens värld.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 20 september Göteborg 11 augusti  

Påverka Din arbetsmiljö - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag. Dock inte med uppdrag som Skyddsombud.
Du bör inte heller ha gått utbildningen Med livet som insats/Arbetsmiljökunskap för medlemmar då Du sannolikt redan har fått dessa kun-
skaper efter den utbildningen.

Ersättning
Deltagare med fackligt uppdrag söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.
Till deltagare utan uppdrag betalar IF Metall Göteborg ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Vill du lära dig mer om hur du kan påverka arbetsmiljön på din arbetsplats? På den här utbildningen får du reda på hur du kan vara delaktig i 
att genomföra förbättringar på arbetsplatsen. Du får även svar på frågor som:
- vad gör jag om jag skadar mig på jobbet och vilka försäkringar gäller?
- vad kan man göra för att minska farliga eller monotona arbetsuppgifter?
- finns det hjälp även om det inte finns skyddsombud på min arbetsplats?
- och mycket mer…

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 21 september Göteborg 11 augusti

Sociala medier – vad händer med människan ”bakom tangentbordet”? 
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.
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Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
De senaste åren har sociala medier exploderat på internet. Det har blivit en populär kommunikationsform. Många användare väljer att dela 
med sig av kunskaper och information i form av länkar, bilder, filmklipp och presentationer. Vi kommer under dagen prata om det positiva 
men även det negativa med användningen av sociala medier. Vilken roll har sociala medier som opinionsverktyg? Kan man uttrycka sig hur 
som helst och vara anonym?

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 28 september SKF 18 augusti

Schysst efter jobbet! - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar utan fackligt uppdrag.
Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Vad är Fairtrade? Märkningen och försäljningen av Fairtrade-produkter har ökat kraftigt, men vad menar man egentligen med märkningen? 
Och kan man lita på den? Kan mina egna val på hemmaplan påverka andras villkor?
Hur ser arbetarnas villkor ut i andra länder och hur kommer det sig att svenska fackföreningar engagerar sig i andra länders arbetsvillkor? 
Detta är några av de frågor som kommer att uppmärksammas under dagen.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 5 oktober SKF  25 augusti

Stress och vila - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
Då detta är en fritidsaktivitet utgår ingen ekonomisk ersättning. IF Metall står för förtäring under dagen.

Innehåll
En dag där du får information om hur stress påverkar oss. Hur kan jag gå ner i varv och Hur finner jag vila? Under dagen bjuds information 
från facket och om det som många av oss upplever i ett allt mer pressat och stressat arbets- och privatliv. 
 
Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 14 oktober (lördag) Kristinedal 1 september
 

Fackliga utmaningar och solidaritet i Marcellos anda
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.
Internationellt ansvariga på klubbar söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i 
enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Marcello Malentacci, tidigare generalsekreterare i Internationella Metall Federationen, var oerhört uppskattad och aktad av alla han kom i 
kontakt med. Kom från Italien till Göteborg som papperslös men glömde aldrig sina rötter. Marcello hade ett särskilt förhållande till Sverige, 
Göteborg och dåvarande Metall.
Han kom att spela en betydande roll i det fackliga Internationella arbetet, där han satte arbetarnas förhållande i alla delar av Världen i fokus. 
Samtidigt försattes aldrig en möjlighet att påtala vikten av att fackföreningsrörelsen måste bli mer Internationaliserad.
Årets ämnesinnehåll för Marcello-dagen är ”Fackliga utmaningar och solidaritet i Marcellos anda” och vi kommer att diskutera fackligt soli-
daritetsarbete. 
 
Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 16 oktober SKF 8 september



16 Fackligt utbildningsprogram 2017 - IF Metall Göteborg

NYHET!

Innebandyturnering 
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall står för kostnaden för själva Innebandyturneringen men då detta är en fritidsaktivitet utgår ingen ekonomisk ersättning för eventu-
ell förlorad inkomst.

Innehåll
Passa på att göra upp om titeln IF Metalls bästa innebandylag i Göteborg! Samla ihop ett lag på arbetsplatsen, så möts vi på innebandyplanen!
Huvudregeln är att medlemmar i IF Metall får delta. För övrigt används korpens innebandyregler.
Först till kvarn gäller vid anmälan! Håll utkik efter separat inbjudan för närmare detaljer.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 21 oktober Göteborg 8 september

Hur påverkar jag den lokala politiken? - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar utan fackligt uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Ofta läser man i efterhand i den lokala tidningen om saker som skett i ens närhet; ett äldreboende skall byggas intill där jag bor, en förskola 
läggs ner, ett nytt köpcentra skall byggas i utkanten av mitt område. 
Vem är det som fattar alla dessa beslut!? Har jag någon chans att påverka dem? Och i så fall, hur går jag tillväga?

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 2 november SKF 22 september 

Vad gör ditt barn på nätet?  
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Åldern kryper längre och längre ner på de som gör debut på internet. Många föräldrar hinner inte med och det är svårt att hålla koll på vilka 
sidor ens barn besöker eller hur man är mot varandra på denna universella plats. Hur pratar man med sitt barn kring detta och vilka risker 
finns det? 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 9 november SKF 29 september

Ordets makt - tvärfacklig
Målgrupp
Fackliga handledare och förtroendevalda.

Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
De senaste åren har ordets makt ökat i betydelse, när partier blir PR-byråer och allt fokus riktas mot att vinna väljare. Opinionsbildning har 
också blivit viktigare för den fackliga kampen, i takt med att arbetsgivarsidans organisationer blir allt mer offensiva i sin svartmålning av 
fackföreningar och i sina kampanjer som vill framställa våra krav som både orättfärdiga och samhällsfarliga. Ändå är den allmänna kunskapen 
om hur språket påverkar oss ganska liten. Den här utbildningen om ordets makt handlar om hur valet av ord och bilder påverkar den poli-
tiska dagordningen och styr över vad vi ser och inte ser, samt hur vi tänker på det som diskuteras i samhällsdebatten. Sara Gunnerud som är 
språkvetare medverkar och visar på vilken kraft det finns i att använda språket medvetet i opinionsbildning.
 
Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 16 november SKF 6 oktober
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NYHET!

NYHET!

Avtalskonferens - Smidesavtalet
Målgrupp
Förtroendevalda inom Smidesavtalet

Ersättning
Förtroendevalda inom smidesavtalet söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.
Deltagare från sektioner och regioner söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
En konferensdag då vi går igenom smidesavtalet samt de förändringar som skett i samband med avtalsrörelsen. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 23 november SKF 13 oktober

Vilket samhälle vill vi ha? - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Sverige har blivit hårdare att leva i. Klyftorna växer. Barnfattigdomen ökar. I vårt rika land får allt fler svårt att försörja sig. Många kämpar för att 
få ekonomin att gå ihop. Då finns det dem som säger att det inte räcker. Att lönerna måste sänkas ännu mer. Att välfärden ska urholkas så att 
människor tvingas konkurrera med allt sämre löner och sämre arbetsvillkor. Skyddsnätet ska dras undan, individen ska ta hela ansvaret.
Vill du ha det så? Några viktiga frågor blir ett vägskäl i framtiden:
- Ska vi sträva mot full sysselsättning eller acceptera arbetslöshet?
- Tvingas vi acceptera att lönenivåer sätts lokalt, av enskilda arbetsgivare och att den svenska modellen avskaffas?
- Ska vi öka jämlikheten i landet eller accepterar vi ökande klasskillnader?
Dessa frågor och fler därtill diskuteras tillsammans med kunniga representanter för arbetarrörelsens tankesmedja.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 30 november SKF 20 oktober

Från man till människa
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Det flesta vet att mångfald och oliktänkande är positivt, utvecklande och rent av livsnödvändigt för ett levande samhälle. Trots det låter vi 
rädsla, nedärvda normer och gamla tankesätt styra våra liv. Vem programmerar din hjärna och vem bestämmer hur du ska tänka? Bara för 
att du inte stött på ett visst fenomen tidigare betyder det inte att detta är konstigt, onaturligt eller ens ovanligt - det betyder förmodligen 
bara att du är ovan vid just det fenomenet. Det är inte de starkaste som överlever! Inte heller de mest intelligenta - utan de som är bäst på 
att anpassa sig till förändringar.
Föreläsningen är en blandning av inspiration, fakta, fiction, standup, övningar och diskussioner med det primära syftet att uppdatera och 
bredda åhörarens sätt att tänka. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 8 december SKF 27 oktober 

Bowlingturnering 
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall står för kostnaden för själva bowlingen men då detta är en fritidsaktivitet utgår ingen ekonomisk ersättning för eventuell förlorad 
inkomst.

Innehåll
IF Metalls Ungdomskommitté bjuder in alla tävlingssugna medlemmar att delta i denna årliga bowlingturnering. 
Huvudregeln är att medlemmar i IF Metall får delta. Håll utkik efter separat inbjudan för närmare detaljer.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 15 december Göteborg 3 november
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Facklig introduktion – tvärfacklig introduktionsdag om medlemskapets värde
Målgrupp
Alla medlemmar utan fackliga uppdrag. Även anställda som ännu inte blivit medlemmar.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag till alla deltagare.

Innehåll
Här får du svar på vad det innebär att vara medlem i en facklig organisation. 
Genom kunskap ökar du värdet av ditt medlemskap.
Konferensdagen är tänkt som en introduktion för nya medlemmar som vill veta mer om sitt medlemskap men även för de som är tveksamma 
och ännu inte blivit medlemmar. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 3 februari SKF 5 januari
2 10 mars  SKF 27 januari
3 21 april  SKF 10 mars 
4 – bemanning  6 maj (lördag) SKF 24 mars
5 2 juni  SKF 21 april
6 22 september Kusten 11 augusti
7 20 oktober SKF 8 september
8 - bemanning 24 november SKF 13 oktober
9 8 december SKF 27 oktober

Notera att vårens tillfälle för bemanningsanställda är på en lördag! 

Medlemsutbildningar  
Vårt förbund erbjuder fackliga grundläggande medlemsutbildningar i tre delar. Den första heter Medlem i facket – tvärfacklig. Den andra 
är Lagar & avtal för medlemmar och Fackets försäkringar för medlemmar är den tredje delen. Tanken är att dessa ska läsas efter varandra 
men kan läsas var för sig efter behov.

Medlem i facket - tvärfacklig
Målgrupp 
Alla medlemmar utan fackliga uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Den tvärfackliga utbildningen är en grundutbildning för medlemmar. Här går man bland annat igenom:
Vad är facket och vad har man för nytta av sitt medlemskap? 
Vilka frågor gäller för facket idag och i framtiden? 
Vad används medlemsavgiften till? 
Kursen bygger till stor del på deltagarnas eget engagemang under kurstiden. I kursen arbetar deltagarna mycket med grupparbeten och 
redovisningar. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 6-8 februari SKF 5 januari  
2 6-8 mars SKF 27 januari
3 10-12 april SKF 3 mars 
4  22-24 maj Stenungssund 13 april
5 - På lätt svenska! 22-24 maj SKF  13 april 
6 12-14 juni L:a Brattön 5 maj (Obs! Internat)
7  25-27 september SKF 18 augusti 
8  5, 12, 19 oktober SKF 25 augusti
9 30 okt-1 nov SKF 22 september
10 4-6 december Mölndal 27 oktober
11  4-6 december SKF 27 oktober 

Fackets försäkringar för medlemmar
Målgrupp
Alla medlemmar utan fackliga uppdrag.

UTBILDNINGAR FÖR MEDLEMMAR UTAN FACKLIGA UPPDRAG
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Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll 
Vill du veta vilka försäkringar som ingår i ditt fackliga medlemskap är detta kursen för dig. Under kursen går man igenom de olika arbets-
marknadsförsäkringarna som finns, t ex Avtalsgruppsjukförsäkring AGS, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA och Tjänstegrupplivförsäk-
ring TGL. Utöver detta går man igenom Avtalspensionen och hur rehabiliteringskedjan ser ut.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 30 jan-1 feb SKF 5 januari
2 20-22 mars SKF 10 februari
3 7-9 juni  SKF 28 april 
4 11-13 september  SKF 4 augusti 
5 27-29 november SKF 20 oktober

Lagar & avtal för medlemmar
Målgrupp
Alla medlemmar utan fackliga uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Kursen ger kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Hur kan medlemmar ha nytta av utvecklingsavtalet? Vilka är 
skillnaderna mellan lagar och avtal? Hur kommer lagarna till? 
Under kursen går man igenom vad som står i avtalet och de flesta arbetsmarknadslagarna.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 13-15 februari SKF 5 januari
2 19-21 april SKF 10 mars
3 6-8 november SKF 29 september

Jämställdhetsutbildning för medlemmar - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar utan fackliga uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
En genomgång i diskrimineringslagen och hur det juridiska kring lagen fungerar. Vi kommer att diskutera vad diskriminering är och gå ige-
nom diskrimineringsgrunderna:
• kön
• könsöverskridande identitet
• etnisk tillhörighet
• trosuppfattning

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 24-26 april SKF 17 mars
2 23-25 oktober SKF 15 september

55 +, medlemsutbildning för äldre medlemmar - tvärfacklig 
Målgrupp
Alla medlemmar över 55 år. 
Obs! Uttagning till kursen sker främst efter ålder, äldst först o.s.v.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Kursen kan lite skämtsamt kallas för pensionsförberedande kurs. 
Under dessa dagar medverkar bland annat FOLKSAM som berättar om och förklarar pensionssystemet och olika försäkringsfrågor. FONUS, 
förklarar och informerar om arvsregler, testamenten, bodelning. Vi pratar även en del om sjukvårdspolitik.

• funktionshinder
• sexuell läggning
• ålder
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NYHET!

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 3-5 april SKF 24 februari
2 2-4 oktober Kusten 25 augusti  
3 20-22 november SKF 13 oktober

Vår Trygghet - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
En tvärfacklig politisk utbildning där olika ideologiers syn på välfärd kommer att diskuteras. Du får lära dig mer om trygghet och välfärdsfrå-
gor samt hur arbetsrörelsen ser på allmän välfärd och trygghet för alla medborgare i landet. På kursen får du möjlighet att diskutera hur det 
svenska samhället är organiserat och hur du kan delta i den demokratiska processen. Du lär dig hur det facklig-politiska samarbetet fungerar 
och hur du som medlem i facket kan påverka beslut som berör den svenska välfärden.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 27-29 mars SKF 17 februari
2 29-31 maj L:a Brattön 21 april (Obs! Internat)
3 9-11 oktober SKF 1 september

Med livet som insats - Arbetsmiljökunskap för medlemmar - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag, dock inte uppdrag som skyddsombud.

Ersättning
Förtroendevalda skall begära ledighet och betalning enligt 7 § FML.
Till deltagare utan uppdrag betalar IF Metall Göteborg ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Är det du som formar din arbetsmiljö eller är det din arbetsmiljö som formar dig? Att trivas och känna sig trygg på arbetsplatsen och på friti-
den har stor betydelse för vår hälsa. Tillsammans lär vi oss att kartlägga nuet, analysera, åtgärda och att agera.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 27 feb – 1 mars SKF 20 januari
2 12-14 juni SKF 5 maj 
3 16-18 oktober SKF 8 september

Facket och politiken - en verktygslåda
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Utbildningen innehåller bland annat hur och varför IF Metall samverkar politiskt. Vilka frågor IF Metall driver och hur det hänger ihop med 
den fackliga verksamheten. Hur riksdagsbeslut kan påverka våra kollektivavtal. Under utbildningen kommer vi använda oss av IF Metalls 
verktygslåda och göra en djupdykning i den. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 4-5 september SKF 16 juni

Medlem i facket – inklusive Kost och motion!
Målgrupp
Alla medlemmar utan uppdrag.
Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Under den här utbildningen kombineras två populära utbildningar, nämligen den klassiska medlemsutbildningen med den lite nyare 
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heldagen på temat Kost och motion.
De två första dagarna kommer att genomföras på SKF Klubbskola, på temat medlem i facket: Vad är facket och vad har man för nytta av sitt 
medlemskap? Vilka frågor gäller för facket idag och i framtiden? Vad används medlemsavgiften till? 
Den tredje dagen äger rum på Kristinedals Träningscenter. En dag där en friskvårdskonsulent kommer att varva teori med praktik beträf-
fande kost och träning. Du får veta vad som gäller vid träning och vad du bör äta för att må bra.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 20-22 februari  SKF + Kristinedal  13 januari 

På tal om det som inte syns
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Många mår dåligt av olika skäl vilket kan påverka både privatlivet och arbetslivet. 
Hur öppnar man upp för ett samtal med någon som inte mår bra, hur kan man vara ett bra stöd som arbetskamrat och som medmänniska? 
Vilket ansvar har arbetsgivaren?
En tvådagars-utbildning för medlemmar utan uppdrag för att skapa förståelse för det som inte syns. Att våga ställa frågan och våga lyssna 
på svaret.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 4-5 maj   SKF 24 mars

Blivande förälder - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar utan fackligt uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Syftet med utbildningen är att klargöra vilka regler som gäller under graviditet och för småbarnsföräldrar. Utbildningen kommer att hantera 
allt från vad man bör tänka på innan förlossningen till diskriminering och föräldraledighetslagen. Efter utbildningens genomförande ska det 
inte finnas några frågetecken på vad som gäller för de som ska bli föräldrar då det gäller rättigheter.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 15-16 maj  SKF 7 april

Tvärfackliga ungdomsutbildningar
LO distriktet i Västsverige ansvarar för ungdomsutbildningspaketet. Ansökan skall som vanligt ske via studieorganisatören på din arbetsplats 
och IF Metall Göteborg, som vidarebefordrar ansökan till LO distriktet. 

OM facket
Målgrupp
Medlemmar och icke-medlemmar under 30 år.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
OM facket är en kurs som ger Dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur 
Du kan påverka både i din organisation och på din arbetsplats. 
Berör ämnen som: 
• Människovärde
• Unga arbetare och makten på arbetets marknad
• Klass och rättvisa
• Facklig aktion och påverkan
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Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 (OBS! Internat) 7-8 mars  Göteborg 6 februari
2 10-11 maj Göteborg 10 april  
3 (OBS! Internat) 4-5 oktober Göteborg 4 september
4 15-16 november Göteborg 9 oktober  

OM samhället
Målgrupp
Medlemmar under 30 år som gått Om facket.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
OM samhället är 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.
Berör ämnen som:
• Den fackliga ideologin
• Rätten till ett värdigt arbetsliv
• Ordning och rättvisa
• Opinionsbildning och facklig kamp

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 21-22 mars Göteborg 20 februari
2 8-9 november Göteborg 2 oktober 

OM feminism
Målgrupp
Medlemmar under 30 år som gått Om facket eller Om samhället.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
OM FEMINISM är en ny temautbildning i LO ungs utbildningspaket för unga medlemmar 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
• Hur jämställt är Sverige?
• Vad är feminism?
• Fackligt arbete för ett jämställt arbetsliv
• Vad kan jag göra?

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 16-17 maj Göteborg 13 april
2 21-22 november Göteborg 16 oktober

OM främlingsfientlighet
Målgrupp
Medlemmar under 30 år som gått Om facket eller Om samhället.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
OM främlingsfientlighet är en kurs där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika.
Berör ämnen som:
• Vad är främlingsfientlighet
• Politiken bakom
• Ta debatten
• Allas lika värde

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 30-31 maj Göteborg 2 maj
2 17-18 oktober Göteborg 18 september
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ARBETSMILJÖKONFERENSER FÖR SKYDDSOMBUD

OM försäkringar 
Målgrupp
Medlemmar under 30 år som gått Om facket eller Om samhället.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag.

Innehåll
Berör ämnen som:
• Så undviker jag att gå miste om en kvarts miljon!
• Vad har jag rätt till?
• Vilka medlems- och avtalsförsäkringar finns?
• Hur gör jag om det händer någonting?

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 4 maj  Göteborg 3 april
2 12 oktober Göteborg 11 september
3 30 november Göteborg 23 oktober 

Ungdomshelg - internat
Målgrupp
Alla medlemmar under 30 år. Uttagning till kursen sker efter ålder, yngst först o.s.v.

Ersättning 
Då detta är en fritidsaktivitet utgår ingen ekonomisk ersättning med undantag för dem som skulle ha arbetat någon utav dagarna. IF Metall 
Göteborg betalar då ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag. IF Metall står för måltider, lokal, handledare, material m.m. samt logi.

Innehåll
Vad sägs om att spendera en helg på en trevlig ö i Göteborgs skärgård? Under helgen kommer det ordnas aktiviteter och seminarium som 
kommer ha den röda tråden – Demokrati. Flera intressanta föreläsare är inbjudna! Ungdomshelgen är dessutom tvärfacklig vilket ger dig en 
chans att byta erfarenheter med medlemmar från andra förbund. Så missa inte chansen att förena nytta med nöje!

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 9-11 juni L:a Brattön 21 april 

Uppdateringskonferens Skyddsombud
Målgrupp
Skyddsombud, Huvudskyddsombud, Regionala Skyddsombud.

Ersättning
Skyddsombuden söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Frågor som berör och är aktuella för skyddsombuden kommer att tas upp under denna dag.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 15 maj  SKF 7 april 

Truckar – ansvar och säkerhet
Målgrupp
Skyddsombud, Huvudskyddsombud, Regionala Skyddsombud.

Ersättning
Skyddsombuden söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Genomgång av olika typer av truckar. Vilka lagar och föreskrifter gäller? Vilka risker finns vid hanteringen? Kontroller och förebyggande av 
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ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD
Deltagaravgift på arbetsmiljöutbildningar
Följande prislista inom arbetsmiljöutbildningarna gäller: två dagar på externat 2 200 kr, tre dagar externat 3 300 kr, fem dagar externat 5 000 kr. 
Dessa priser är mycket lägre än de som exempelvis Prevent tar ut. 
Gällande de utbildningarna som genomförs på internat på Runö, är priserna för 2017 ännu inte klara. 2016 års priser var följande: 7 300 kr* exkl 
moms, inklusive kost och logi på Runö Möten & Events i Åkersberga, samt abonnerad buss Cityterminalen Stockholm – Runö Åkersberga tur och 
retur.
Med anledning av deltagaravgiften skall särskild ansökningsblankett användas för de arbetsmiljöutbildningar, där arbetsgivaren bekräftar att denne 
betalar kursavgiften.

olyckor, skyddsutrustning och annat.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 1 juni   SKF 21 april 

Skyddsombudens Dag
Målgrupp
Skyddsombud, Huvudskyddsombud, Regionala Skyddsombud.

Ersättning
Skyddsombuden söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Konferensen handlar om att uppmärksamma IF Metalls skyddsombud som dagligen kämpar för att vi ska komma hem hela och friska från 
jobbet.
Under dagen kommer även utmärkelsen för årets skyddsombud i Göteborg att delas ut.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 23 oktober SKF 15 september 

Bättre arbetsmiljö, BAM - tvärfacklig
Målgrupp
Nyvalda Skyddsombud samt Skyddsombud som sedan tidigare saknar grundutbildningen BAM.

Ersättning
Utbildningen faller under 6 kap. 4-5 § arbetsmiljölagen vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna för utbildningen och even-
tuella resor samt bevilja ledighet med bibehållen lön.Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.
Arbetsgivaren betalar kursavgiften 5 000 kronor, se särskild anmälningsblankett med betalningsbekräftelse.

Innehåll
Utbildningen är på 40 timmar. Innehåller bland annat: Arbetsgivarens och skyddsombudets roller, lagar och föreskrifter, praktiskt arbetsmil-
jöarbete, upprätta handlingsplaner, samt försäkringar.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1  6-8 februari SKF 5 januari 
 2-3 mars SKF

2 27-29 mars SKF 17 februari
 27-28 april SKF

3 22-24 maj SKF 13 april 
 15-16 juni SKF

4 18-20 september SKF 11 augusti
 12-13 oktober SKF

5 6-8 november SKF 29 september
 30 nov – 1 december SKF
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Arbetsmiljö i praktiken
Målgrupp
Skyddsombud, Huvudskyddsombud, Regionala Skyddsombud, klubbordförande, förhandlare och andra förtroendevalda som arbetar med 
arbetsorganisation och hållbart arbete som genomgått BAM, Agera och kollektivavtalet.

Ersättning
Utbildningen faller under 6 kap. 4-5 § arbetsmiljölagen vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna för utbildningen och eventu-
ella resor samt bevilja ledighet med bibehållen lön. För övriga förtroendevalda FML § 6-7 vilket innebär att arbetsgivaren ska bevilja ledig-
het med bibehållen lön.
Arbetsgivaren betalar kursavgiften på 4000 kronor för huvudskyddsombud och skyddsombud, se särskild anmälningsblankett med betal-
ningsbekräftelse.

Innehåll
Hur det praktiska systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera. Skyddsombudets rättigheter och skyldigheter. En djupare kunskap i Arbets-
miljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Känna till vilka verktyg IF Metall har som stöd för det lokala arbetsmiljöarbetet.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1  3-6 april SKF 24 februari
2 23-26 oktober SKF 15 september

Kemiska hälsorisker - internat
Målgrupp
Skyddsombud, på alla nivåer med grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM/SAM) samt Vald på jobbet, Agera och Kollektivavtalet

Ersättning
Utbildningen faller under 6 kap. 4-5 § arbetsmiljölagen vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna för utbildningen och eventu-
ella resor samt bevilja ledighet med bibehållen lön.
Arbetsgivaren betalar kursavgiften.

Innehåll
• Inventering och nulägesanslys av arbetsplatserna
• SAM ur ett kemiskt perspektiv
• Lagstiftning på området
• Kemi i vardagen, hur kan man skydda sig
• Prevents Kemiguiden
• Fördjupningsarbete kemiska hälsorisker
• Handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1  6-8 mars Runö 6 januari
2 12-14 juni Runö 5 maj
3 23-25 oktober Runö 15 september

Riskanalys
Målgrupp
Skyddsombud oavsett nivå, dock skall man ha gått BAM eller annan grundläggande arbetsmiljöutbildning. 

Ersättning
Utbildningen faller under 6 kap. 4-5 § arbetsmiljölagen vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna för utbildningen och eventu-
ella resor samt bevilja ledighet med bibehållen lön.
Arbetsgivaren betalar kursavgiften 3 300 kronor, se särskild anmälningsblankett med betalningsbekräftelse.

Innehåll
Kunskap om de lagliga krav som finns på arbetsmiljöområdet, information om frisk- och riskfaktorer i arbetsmiljön som kan leda till behovs-
inriktade riskanalyser samt risk och konsekvensbedömning. Kunskap om olika verktyg och hjälpmedel som finns för att kunna bedöma såväl 
fysiska som psykosociala faktorer i arbetsmiljön, utformning av handlingsplaner.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 20-22 november SKF 13 oktober 

Psykosocial arbetsmiljö steg 1, 2, 3 - internat
Målgrupp
Kurserna riktar sig fram för allt till skyddsombud men är öppen även för andra förtroendevalda. Grundläggande fackliga förkunskaper krävs.
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Ersättning
Utbildningen faller under 6 kap. 4-5 § arbetsmiljölagen vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna för utbildningen och eventu-
ella resor samt bevilja ledighet med bibehållen lön.
Arbetsgivaren betalar kursavgiften på 3 600 kronor per steg, se särskild anmälningsblankett med betalningsbekräftelse.

Innehåll
Hur får man en arbetsplats att fungera socialt? Vilka friskfaktorer finns? Vilken lagstiftning finns inom området?
Dessa frågor samt ämnen som stresshantering, ledarskap, härskartekniker och konflikthantering kommer att behandlas på olika vis under de 
tre stegen på kurserna.

Kurserna bygger på varandra men är inte sammanlänkade, utan genomförs som ”egna” kurser. Steg 1, 2 och 3 söks var för sig.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
Steg 1 14-15 mars VFHS 3 februari 

Steg 2 9-10 maj VFHS 31 mars

Steg 3 5-6 september VFHS 30 juni

Steg 1 14-15 november VFHS 6 oktober

Arbetsmiljö – utredning - internat
Målgrupp
Skyddsombud och regionala skyddsombud med grundläggande förtroendemanna- och arbetsmiljöutbildning samt grundläggande kunskaper 
i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ersättning
Utbildningen faller under 6 kap. 4-5 § arbetsmiljölagen vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna för utbildningen och eventu-
ella resor samt bevilja ledighet med bibehållen lön.

Innehåll
Du som är Skyddsombud på arbetsplatsen - vet du hur du ska agera i skarpt läge? När det som inte får hända, ändå har hänt. Det här är 
kursen som hjälper dig som Skyddsombud att handskas med och vara aktiv i utredningar om arbetsplatsolyckor, arbetsskador och tillbud.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 25-27 september Runö 18 augusti

Fysiska & psykiska belastningsfaktorer - internat
Målgrupp
Skyddsombud, Huvudskyddsombud, Skyddskommittéledamöter, Ledamöter i samverkanskommittéer med grundläggande förtroendeman-
na- och arbetsmiljöutbildning samt grundläggande kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ersättning
Utbildningen faller under 6 kap. 4-5 § arbetsmiljölagen vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna för utbildningen och eventu-
ella resor samt bevilja ledighet med bibehållen lön.

Innehåll
En god arbetsorganisation och ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kan påverka och förebygga växande fysiska, psykiska och 
sociala arbetsmiljöproblem. Kursen visar hur vi kan arbeta förebyggande så att risken minskar för att medlemmarna ska bli arbetsskadade, 
långtidssjukskrivna och förtidspensionerade, pga stressrelaterade besvär eller andra fysiska och psykiska belastningsfaktorer.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 6-8 november Runö 29 september
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Introduktionsdag för nya förtroendevalda
Målgrupp
Alla nya förtroendevalda.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Den nye förtroendevalde får här en kort introduktion:
• IF Metalls organisation från klubb upp till Förbundsstyrelse
• Din roll – hur företräder du dina medlemmar?
• Hur går du vidare med din fackliga utbildning?
• Dina rättigheter och skyldigheter som förtroendevald

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 3 maj  Folketshus 24 mars 

GRUFF – Grundutbildning för fackligt förtroendevalda 
Utbildningen motsvarar Vald på jobbet, Agera!, Kollektivavtalet och Lagar i arbetslivet. Skillnaden här är att Du anmäler Dig till ett tillfälle 
och går samtliga stegen tillsammans med samma grupp.

Målgrupp
Nya förtroendevalda samt förtroendevalda som sedan tidigare saknar grundutbildningen.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Den här utbildningen ger dig en bred allmänfacklig grund inom loppet av ett par månader. 
Du kommer att få grundläggande kunskaper om rollen som förtroendevald, idén med facket, IF Metalls organisation, stadgar, försäkringar, 
lagar, avtal och mötesteknik m.m.  

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 27-31 mars SKF 17 februari
  24-28 april SKF 
 29 maj-2 juni SKF + L:a Brattön (Obs! Internat)

2 25-29 september SKF 18 augusti  
 23-27 oktober SKF 
 20-24 november SKF

Vald på jobbet - tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda som behöver grundläggande utbildning för sina uppdrag. Efter denna utbildning skall deltagarna söka fortsättningskursen 
”Agera!” som genomförs på totalt sju dagar, i två steg.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Kursen ger grundläggande kunskaper om idén med facket och det fackliga löftet, uppgifterna och rollen som förtroendevald. Information om 
förtroendemannalagen till exempel hur den reglerar tid för fackligt arbete. Parternas roll på arbetsmarknaden som med och motparter samt 
grundläggande kunskap om kollektivavtal och delar av arbetsmarknadslagarna.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 30 jan-1 februari SKF 5 januari

2 20-22 mars SKF 10 februari

3 2-4 maj  SKF 24 mars

4 7-9 juni  SKF 28 april

UTBILDNINGAR FÖR FÖRTROENDEVALDA
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5 18-20 september SKF 11 augusti

6 16-18 oktober Kusten 8 september

7 13-15 november SKF 6 oktober

8 11-13 december SKF 3 november

Agera! 
Målgrupp
Förtroendevalda som har genomgått utbildningen Vald på jobbet.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Deltagarna ska efter utbildningen ha grundläggande kunskaper om IF Metalls organisation, arbetarrörelsens värderingar, arbetsrätten och 
kollektivavtalet, agerande arbetsätt och samhällets trygghetsystem. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 20-23 februari  SKF 13 januari
 13-15 mars SKF 

2 8-11 maj SKF 31 mars
 22-24 maj SKF 

3 11-14 september SKF 4 augusti
 2-4 oktober SKF

4 6-9 november SKF 29 september
 27-29 november SKF 

Kollektivavtalet
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningarna ”Vald på jobbet ” och ”Förtroendevald IF Metall/Agera!” eller har liknade 
erfarenheter/kunskaper.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Genomgång om hur kollektivavtalen fungerar. Vad är ett lokalt avtal? Vem tecknar olika avtal?
Hur länge är man bunden av ett avtal? Vilket avtal skall man tillhöra?

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 15-17 maj SKF 7 april
2 30 okt-1 november SKF 22 september 

Lagar i arbetslivet 
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningarna ”Vald på jobbet” och ”Förtroendevald i IF Metall/Agera!”, eller har liknade 
erfarenheter/kunskaper.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Går igenom arbetsrätt och den lagstiftning som råder på arbetsmarknaden. Hur kommer lagarna till? Vilka är lagstiftarnas intentioner med 
de olika lagarna? Genomgång av Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd, Studieledighetslagen, samt kopplingen mellan 
Arbetsmiljölagen och Medbestämmandelagen.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 7-9 juni  SKF 28 april
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 26-28 juni SKF 
2 13-15 november SKF 6 oktober
 4-6 december SKF

Förhandlarutbildning - tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningarna ”Vald på jobbet”, ”Förtroendevald i IF Metall/Agera!” samt ”Kollektivavtalet” och ”La-
gar i arbetslivet” eller har liknade erfarenheter/kunskaper.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Grunderna i förhandlingsrätt, förhandlingsteknik, d.v.s. förhandlingens olika faser. Mycket av utbildningen sker via förhandlingsspel i form 
av rollspel.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 19-22 juni SKF 12 maj
2 2-5 oktober SKF 25 augusti

Kvalificerad Förhandlingsteknik - internat
Målgrupp
Förtroendevalda förhandlare som deltagit i grundutbildningarna ”Vald på jobbet”, ”Förtroendevald i IF Metall/Agera!” samt ”Kollektivavta-
let” och ”Lagar i arbetslivet” eller har liknade erfarenheter/kunskaper. Utöver det även den lokala förhandlarutbildningen.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Alla förhandlare behöver ständigt utveckla sina färdigheter. På den här kursen tränar vi framför allt argumentationsanalys och svåra samtal. 
Tillsammans med andra förhandlare ges möjlighet att reflektera och få nya impulser. Vi tränar kreativt tänkande för att nå bra förhandlings-
lösningar. Observera att kursen inte handlar om formella regler eller arbetsrätt, det vill säga lagar och avtal.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 15-17 maj Runö 17 mars 
2 16-18 oktober Runö 18 augusti

Alla kan göra något - tvärfacklig
Målgrupp
Alla förtroendevalda.

Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
Vad har facklig verksamhet med kampen mot rasism och främlingsfientlighet att göra?
Svaret är allt. Det handlar om allas lika värde och rätt.
Fackets idé är att gå samman och inte tillåta att någon utnyttjas och ges sämre villkor. Därför kan vi aldrig acceptera främlingsfientlighet och 
rasism. Facket är en demokratisk rörelse och drivkraften i demokratin är att alla har lika värde och samma rättigheter.

För att få igång ett samtal om de fackliga värderingarna och om rasism och främlingsfientlighet på arbetsplatserna, bjuds alla förtroende-
valda till en konferensdag på temat – Alla kan göra något!

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 2 februari SKF 5 januari

2 9 mars  SKF 27 januari

3 20 april  SKF 10 mars 

4 21 september Kusten 11 augusti

5 19 oktober SKF 8 september

6 23 november SKF 13 oktober
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Insikter - tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningen ”Vald på jobbet” eller har liknade erfarenheter/kunskaper.
Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
Insikter är en idébaserad utbildning där deltagarna ökar sina kunskaper om de fackliga grundförutsättningarna, betingelserna för fackfören-
ingens existens och dess roll i kampen mellan arbete och kapital.
Efter genomgången utbildning ska deltagaren, ha en fördjupad förståelse av kärnan i den fackliga ideologin. Dessutom ska man ha kunska-
per och känna tillräcklig säkerhet i sitt uppdrag för att kunna ta initiativet till diskussioner om de fackliga villkoren. På samma sätt bör man 
efter kursen känna tillräcklig säkerhet, för att på arbetsplatsen eller klubben, delta i eller initiera diskussioner om politikens påverkan på 
fackets och medlemmarnas situation i samhället.
Kursen ger en grundlig genomgång av de olika politiska ideologierna och de fackliga värderingarna och dessutom en fördjupad kunskap om 
de krafter och motkrafter i samhället som strider om makten över arbetets marknad.
Insikter innehåller ett fördjupningsarbete som i slutet av kursen redovisas muntligt och skriftligt. Detta är ett mycket krävande arbete, som 
bedrivs parallellt med övriga kursmoment. Detta ställer stora krav på deltagaren, men brukar upplevas som oerhört berikande för alla delta-
gare.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 27-3 feb-mars Runö 21 december 2016 (Obs! Internat)
 6-10 mars

2 21-25 augusti Runö 9 juni (Obs! Internat)
 28-1 aug-sept

3 9-13 oktober Uddevalla 11 augusti 
 13-17 november

Mötesteknik 
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningarna Vald på jobbet och Agera eller har motsvarande förkunskaper, samt leder möte eller 
deltar på möte.

Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
Genomgång av praxis och de begrepp som används i olika situationer vid våra vanligaste föreningsmöten. Dagordningens betydelse, hur 
man lämnar förslag till mötet och hur man röstar om förslagen med mera.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista anmälan
1 17-18 januari  Uddevalla 16 december 2016

Arbetsrätt processutbildning, steg 1, 2 & 3 - tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningarna ”Vald på jobbet” och ”Förtroendevald i IF Metall/Agera!”, eller har liknade 
erfarenheter/kunskaper.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Du som har förhandlingsuppdrag eller är på väg in i en sådan roll – har du koll på vilka anställningar medlemmarna har på arbetsplatsen och vad 
som gäller?
Vet du hur du gör om en medlem fått felaktigt utbetald lön eller upplever sig diskriminerad på grund av kön? Vad kan du göra om din arbetsgivare 
bortser från ett påtalat arbetsmiljöproblem? Vet du hur du använder avtalet och arbetsrättslagstiftningen i dessa och andra arbetsrättsliga frågor?
På den här utbildningen lär du dig mer om varför den svenska arbetsrätten kom till, hur den är uppbyggd och hur den förhåller sig till EU-rätten. 
Utbildningen hjälper dig finna stöd för att lösa problem på din arbetsplats med hjälp av det egna avtalet och arbetsrätten.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 25-29 september Göteborg 28 juli
 23-27 oktober 
 20-24 november 
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Hållbart arbete - grund
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningen ”Vald på jobbet”, ”Förtroendevald IF Metall/Agera!” ”Kollektivavtalet” samt ”Lagar i 
Arbetslivet” eller har liknade erfarenheter/kunskaper.  
Teamrekrytering är önskvärd men inget absolut krav.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Denna nya utbildning är framtagen för att i större omfattning nå ut med IF Metalls strategi för utveckling av arbetsorganisationen och arbe-
tet med kompetensutveckling, lönesättning och jämställdhet till förtroendevalda.
Innehållet i utbildning kommer bland annat vara:
• Utgångspunkterna för Hållbart Arbete
• Vilka effekter får arbetsorganisationens utformning
• Vad menas med kompetens
• IF Metalls lönepolitik, samt principer vid lönesättning
• Verktyg och stöd i lag, avtal och föreskrifter

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 10-11 april SKF 3 mars

Hållbart arbete - internat
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningen ”Vald på jobbet”, ”Förtroendevald IF Metall/Agera!” ”Kollektivavtalet” samt ”Lagar i 
Arbetslivet” eller har liknade erfarenheter/kunskaper.  
Teamrekrytering tillämpas, vilket innebär att minst två från samma arbetsplats inom beskriven målgrupp ska delta i utbildningen.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna förutsättningar att ta initiativ till aktivt inflytande och att påverka företagens utveckling av 
produktionssystem och arbetsorganisation för att nå ett hållbart arbete.
I utbildningen ”Hållbart arbete” får deltagarna kunskap om vad till exempel Lean är och hur detta kan användas för att förbättra arbetsmiljö 
och minska arbetsskadorna. Utbildningen ger nya fackliga kunskaper för IF Metalls förtroendevalda som kommer att ge tillväxt både för 
företagen och för de anställda.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 12-15 juni Skåvsjöholm  7 april
2 9-12 oktober Skåvsjöholm 4 augusti

Lönesystem och Befattningsutveckling - internat
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningen ”Vald på jobbet ” och ”Förtroendevald IF Metall/Agera!” och Hållbart Arbete, eller har 
liknade erfarenheter/kunskaper.  
Teamrekrytering tillämpas, vilket innebär att minst två från samma arbetsplats inom beskriven målgrupp ska delta i utbildningen.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll 
Vad är ett lönesystem? Samband mellan arbetsorganisation och lönesystem, analys av lönesystem som styrinstrument, systematisk be-
fattningsbeskrivning. För- och nackdelar med olika lönedelar i ett utvecklingsperspektiv, arbetsgång för framtagning av nytt lönesystem, 
regelverk.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 25-27 september Skåvsjöholm  30 juni 
2 30 oktober- 1 november Skåvsjöholm  25 augusti
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Facklig Social utbildning
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningen ”Vald på jobbet ” och ”Förtroendevald IF Metall/Agera!” eller har liknade erfarenheter/
kunskaper.  
Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Målet är att skapa medvetenhet om de psykosociala problem som finns på arbetsplatsen. Hjälp att skapa verktyg till självhjälp och ta tillvara 
medlemmarnas egna resurser.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 19-21 juni SKF 12 maj 

Jämställdhet för förtroendevalda – tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningarna ”Vald på jobbet ” och ”Förtroendevald IF Metall/Agera!” eller har liknade 
erfarenheter/kunskaper.  

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Vi kommer att gå igenom diskrimineringslagen och hur det juridiska kring lagen fungerar. Du kommer att få kunskap hur en jämställdhets-
plan ska arbetas fram och hur du som förtroendevald kan bidra till en ökad jämställdhet på arbetsplatsen och i det fackliga arbetet.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 10-12 april SKF 3 mars

Försäkringskurs för förtroendevalda
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningarna ”Vald på jobbet ” och ”Förtroendevald IF Metall/Agera!” eller har liknade 
erfarenheter/kunskaper.  

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Vi går igenom försäkringspyramiden och de olika arbetsmarknadsförsäkringarna, avtalsgruppsjukförsäkring AGS, trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada TFA, avtalspensionen SAF-LO, omställningsavtalet AGB och tjänstegrupplivförsäkring TGL. Du får även lära dig hur rehabilite-
ringskedjan ser ut samt vilka fritidsförsäkringar vi har genom IF Metall. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 9-11 oktober SKF 1 september

Kompetensutveckling i motorbranschen - internat 
Målgrupp
Förtroendevalda som arbetar med kompetensutveckling inom Motorbranschavtalet.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Denna specialutbildning ger verktyg till att driva kompetensutvecklingsfrågor för medlemmar inom Motorbranschavtalet.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 26-28 april Alingsås 17 mars 
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NYHET!

Retorik- tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningen ”Vald på jobbet ” och ”Förtroendevald IF Metall/Agera!” eller har liknade 
erfarenheter/kunskaper.  

Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
Hur får man fram det man verkligen vill säga? Vill du utveckla din förmåga att debattera? Kursen handlar om att tala inför grupp. Genom 
talövningar och analyser av både tal och text utvecklas du att bli en bättre talare. Kursen utgår ifrån den urgamla konsten att tala - Retori-
ken, dess principer och teorier.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 21-23 augusti Göteborg 9 juni

Det svåra samtalet - internat
Målgrupp
Förtroendevalda i första hand med förhandlingsrätt och har Insikter eller motsvarande kunskaper.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Utbildningen ger en inblick i förhållningssätt, stöd och verktyg, som kan hjälpa den enskilde förtroendevalde att förbättra sin förmåga att 
kunna ta det svåra samtalet.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 29-31 maj Runö 24 mars

Ledarutveckling för kvinnliga förtroendevalda - internat
Målgrupp
Kvinnliga förtroendevalda som vill utvecklas i sitt uppdrag och som har gått IF Metalls grundutbildningspaket.

Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
För Dig som vill utvecklas i din roll som förtroendevald och som förstår vikten av tydlig kommunikation. 
Under dagarna kommer man bland annat gå igenom det coachande ledarskapet, hur du lär dig och bemöter olika typer av härskartekniker, 
pedagogiskt ledarskap, balans i din roll som förtroendevald och mycket annat spännande.
Obs, mycket begränsat antal platser! 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 27 feb-1 mars Arken 20 januari

Retorik och ledarskap 
Målgrupp
Förtroendevalda som vill utveckla sin ledarroll, har gått IF Metalls grundutbildningspaket och är öppen för att jobba med dig själv.   

Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
Hur är jag som ledare? Hur påverkar det dem jag leder? Hur framför jag mitt budskap på bästa sätt? Under kursen kommer vi att röra vid 
flertalet ämnen om beteende och tankar som kan utveckla oss i vår roll som förtroendevald. Grunder i allt från retorik, kroppsspråk, för-
handlingsteknik, självkänsla, konflikthantering, grupputveckling och kommunikation i arbetslag. Allt kopplat till din roll som facklig ledare. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 30 oktober – 1 november SKF 20 januari
 27-29 november
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MBL & arbetsmiljö i förhandlingsarbetet - internat
Målgrupp
I första hand förhandlare och MBL-mottagare, ordförande, förhandlingsansvariga och bolagsstyrelserepresentanter som gått Insikter, 
IF Metalls grundutbildningar, eller har motsvarande kunskaper

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Utbildningen handlar om hur du använder arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet.
Utbildningen visar metoder för att långsiktigt, målinriktat och offensivt arbeta med arbetsmiljön, integrerat med övriga fackliga frågor.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 21-23 augusti Runö 9 juni 

Arbetsanpassning & rehabilitering - internat
Målgrupp
Fackliga företrädare som är involverade i arbetsanpassning och rehabiliteringsprocesser. 
Grundläggande kunskaper i den fackliga organisationen krävs och skyddsombud ska dessutom ha grundläggande kunskaper i arbetsmiljö 
som du t:ex kan få genom BAM eller annan grundläggande arbetsmiljöutbildning.
Teamrekrytering bör gärna ske (bestående av förhandlare, skyddsombud, försäkringsansvarig).

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Utbildningen tar upp hur vi, tillsammans med övriga berörda företrädare i
avdelning, klubb eller sektion, kan utveckla ett arbetssätt för att få medlemmar
kvar i arbete.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 28-30 augusti Runö 30 juni
2 4-6 december Runö 27 oktober 

Fackligt Arbete i Företagets Styrelse (FAFS)
Den tidigare Bolagsstyrelseutbildningen är omgjord och uppdelad i tre olika steg och heter Fackligt Arbete i Företagets Styrelse (FAFS) 
samt EWC som finns i två steg.
Samtliga tillfällen föregås av en eller flera studiedagar där en del material skall läsas in.

Med anledning av deltagaravgift på dessa utbildningar skall särskild ansökningsblankett användas där arbetsgivaren bekräftar att han betalar 
kursavgiften.
FAFS 1: 12 375 kronor, FAFS 2 och FAFS 3: 14 443 kronor, EWC 1 och EWC 2: 6 234 kronor.

FAFS 1 - internat
Målgrupp
Förtroendevalda med uppdrag i bolagsstyrelser, alla bolagsstorlekar och företagsformer.
Grundläggande fackliga förkunskaper krävs samt åtminstone ytlig kännedom om hur man läser bokslut och budget.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Kursen är inriktad på rollen som styrelserepresentant, förhållandet till arbetsrätten, företagsformer, lagar som styr företagen och det praktis-
ka styrelsearbetet. Övningar genomförs på företagsekonomiska begrepp, resultat- och balansräkning kopplat till det egna företaget, analys 
av det egna företaget, personalekonomi och utvecklingsbehov för styrelserepresentationen.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 13-17 mars Runö 13 januari
2 2-6 oktober Runö 4 augusti
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FAFS 2 - internat
Målgrupp
Förtroendevalda med uppdrag i bolagsstyrelser, huvudsakligen medelstora (mer än 200 anställda) och större företag samt koncerner.
Grundläggande fackliga förkunskaper krävs samt åtminstone ytlig kännedom om hur man läser bokslut och budget.
Det är även till stor fördel om du även ha deltagit i, eller har motsvarande kunskaper om det som behandlas i, LOs Fackligt arbete i företa-
gets styrelse I.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Kursen återkopplar till det egna styrelsearbetet och rollen som bolagsstyrelserepresentant. Kursens tyngdpunkt ligger på ekonomiska analyser 
av det egna företaget, företagsekonomiska kalkyler främst vad gäller investeringar, omstrukturering av företag och företagsfinansiering. 
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om styrelsearbete i företag och kunskaper för att aktivt kunna påverka styrelsens beslut centrala frågor. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 11-15 september Runö 16 juni

FAFS 3 - internat
Målgrupp
Förtroendevalda med uppdrag i bolagsstyrelser, huvudsakligen i större företag (mer än 500 anställda) samt koncerner.
Grundläggande fackliga förkunskaper krävs samt åtminstone ytlig kännedom om hur man läser bokslut och budget.
Det är även till stor fördel om du även ha deltagit i, eller har motsvarande kunskaper om det som behandlas i, LOs Fackligt arbete i företa-
gets styrelse I och II.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Kursens tyngdpunkt ligger på strategimodeller, företagets strategiarbete och affärsplaner, organisationsteorier och analys av företagets 
organisation, samt aktiehandel. Det internationella företaget behandlas med globaliseringseffekter.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 27 november- 1 december Runö 29 september

EWC 1 - internat
Målgrupp
EWC-ledamöter, antingen för att etablera EWC eller för nyvalda ledamöter i befintligt EWC.
Grundläggande fackliga förkunskaper krävs samt kursen Fackligt Arbete i Företagets Styrelse I (FAFS 1).

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
• Historia, fackets roll och EU-direktiven
• Skillnader och likheter i förutsättningar för fackligt arbete inom EU
• Hur bildar man ett EWC?
• EWC-representanternas roller, ansvar och kompetenser
• Hur förhandlas ett EWC-avtal fram?
• Hur arbetar EWC?
• Goda och dåliga erfarenheter
• Definition av och innebörden med Information respektive Samråd
• Hur hanteras gränsöverskridande omstruktureringar?
• Utarbeta en egen aktionsplan

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 20-23 mars Runö 20 januari 

EWC 2 - internat
Målgrupp
Kurs för befintliga EWC-ledamöter med erfarenheter mer än ett år som vill utveckla sitt EWC-arbete och/eller omförhandla sitt EWC-avtal.
Grundläggande fackliga förkunskaper krävs samt kursen Fackligt Arbete i Företagets Styrelse I (FAFS 1) och EWC 1.
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Vidareutbildningar till förtroendevalda medlemmar
Fler tvärfackliga utbildningar bland annat om funktionerna i styrelsen finns på www.fackligutbildning.se

Introduktion för nybildade IF Metallklubbar
IF Metall Göteborg arbetar med att starta upp klubbar på arbetsplatser inom avdelningen.
Dessa kommer att erbjudas en introduktionsutbildning i cirkelform. Cirkeln skall genomföras under ett antal tillfällen ute på respektive 
arbetsplats. Innehållet kommer att ge en introduktion i vilka skyldigheter och rättigheter en verkstadsklubb har. 
Cirkeln skall genomföras enligt 7 § FML.
Vill du ha mer information om cirkeln? Kontakta då IF Metall Göteborgs studiekommitté.

Klubbstyrelse utbildning - utveckling
Målgrupp
Klubb- eller gruppstyrelser som är i behov av en utbildning för att få en bättre facklig verksamhet. Kontakta IF Metall Göteborgs studiekom-
mitté för beställning av cirkel för klubben.

Göteborgs Arbetares Folkhögskola
En unik facklig-politisk spetsutbildning för medlemmar inom LO eller Socialdemokraterna inom eller kring Göteborg. Läs mer på 
www.gafgoteborg.se/
Utbildningen bedrivs under tre år, en kväll per vecka. Sista ansökan skall vara avdelningen tillhanda sista april.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
• Kort om historia, fackets roll och tonvikt på det nya EU-direktivet
• Utveckling av EWC-representanternas roller, ansvar och kompetenser
• Hur omförhandlas ett nytt EWC-avtal fram?
• Utveckling av EWC’s arbetsformer och funktion
• Kvalitetskrav på Information respektive Samråd enligt de nya definitionerna
• Fördjupningar kring hur gränsöverskridande omstruktureringar kan hanteras
• Analys av berörda företagens situation och strategier
• Utarbeta en egen aktionsplan

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 15-17 maj Runö 17 mars 

Funktionsutbildningar – tvärfackliga
Målgrupp
Förtroendevalda med de respektive funktionsuppdragen som anges nedan.

Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
Grundkunskap för de respektive förtroendeuppdragen.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 Ordförande 24-25 april SKF 17 mars
2 26-27 oktober SKF 15 september

1 Sekreterare 8-9 maj  SKF 31 mars 
2 9-10 oktober SKF 1 september

1 Valberedning 13-14 juni SKF 5 maj 
2 16-17 oktober SKF 8 september

1 Kassör Steg 1 3-4 april SKF 24 februari 
   Steg 2 20 april  SKF

2 Kassör Steg 1 2-3 oktober  SKF 25 augusti
    Steg 2 19 oktober SKF  

1 Revisor 21 april  SKF 10 mars
2 20 oktober SKF 8 september

1 Studieorganisatör 29-31 maj Kusten 21 april

1 Pedagogisk grund 15-17 maj Kusten 7 april

1 Ungdomsansvarig- 30-31 mars SKF 17 februari
2 -träff 19-20 oktober SKF 8 september
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