
LOs Kunskapssystem

DEN HÄR KURSKATALOGEN visar de utbildningar som LO erbjuder tillsammans med förbunden i centralt
anordnade utbildningar. LOs folkhögskola Runö är genomförare av utbildningarna.

Den fackliga utbildningen behövs för att visa på fackets roll och för att stärka den ideologiska samhörigheten. Det blir
allt viktigare när arbetslivet förändras i snabb takt och blir mer internationaliserat. Utbildningarna ger överblick och
fördjupning, de anpassas och utvecklas när omvärlden förändras. Syftet med utbildningarna är att ge förtroendevalda
och funktionärer de verktyg de behöver.

Under året kan det bli förändringar i kursutbudet, som ändrade datum och andra uppdateringar. På LOs hemsida
www.lo.se/studier finns den senaste informationen.

Du kan även hitta Runö och LOs centrala kurser, förbundskurser eller LO-distriktens kurser på

www.fackligutbildning.se.

Praktisk information

Den som bäst kan vägleda dig att hitta rätt utbildning är din studieorganisatör som finns på din arbetsplats eller på din
avdelning/region.

Om det är ditt första fackliga uppdrag erbjuder ditt förbund grundläggande utbildning. Som påbyggnad finns sedan de
utbildningar som beskrivs i den här kurskatalogen.

Vart vänder du dig med frågor?

Vänd dig till din förbundsavdelning/region eller till ditt förbund när du har frågor om innehåll eller andra praktiska

funderingar om utbildningarna.

Praktiskt om anmälningar

Den som vill anmäla sig till utbildningar inom det gemensamma Kunskapssystemet gör det hos sitt eget förbund. Ta
kontakt med din förbundsavdelning/region, de vet hur du ska göra.

Sista ansökningsdag som anges i den här katalogen är gemensam för alla LO-förbund.

När du deltar i LOs Folkhögskola Runö och LOs kurser ersätts du antingen med lön från din arbetsgivare under
kurstiden, eller med ett skattepliktigt utbildningsarvode alternativ med förlorad arbetsförtjänst från ditt förbund.
Kontakta ditt förbund för att ta reda på vad som gäller för den kurs som du söker till.

Ditt förbund betalar eventuell avgift som är kostnaden för i kost, logi och resor. OBS! För kursen Fackligt arbete i
företagets styrelse gäller annan ordning. Kolla med ditt förbund vad som gäller för respektive kurs.

Kallelser och resor

LOs folkhögskola Runö kommer att skicka en kallelse till dig, när det närmar sig kursstart. Du kan räkna med att få en
kallelse fem till sex veckor innan kursstart. Du ska då slutligen bekräfta att du kommer att delta på kursen, samtidigt
som eventuella resor bokas i samråd med dig. Resekostnaden ingår i avgiften.

Barnomsorg under facklig utbildning

När du deltar på kurs på LOs folkhögskola Runö kan du ta med dig dina barn över 3 år. LO svarar för barnens kost,
logi, resekostnader samt kostnader för barnomsorg. Kontakta Runö.

Om barnen stannar hemma men du får extra kostnader för barnomsorg för att du är på kurs så har LO rekommenderat
förbunden att ersätta dessa kostnader.
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Återbud

När du blivit antagen till utbildningen är det ett viktigt åtagande som både du och ditt förbund gjort. Förbundet och du
har valt att satsa både tid och pengar i den personliga utveckling som facklig utbildning ger. Vet du redan när du får
kallelsen att du inte kan delta helt och fullt i utbildningen, så är det ofta bättre att helt avstå. Ett tidigt återbud ger
möjlighet för någon annan att delta. Ett senare återbud än fyra veckor innan kursstart innebär att ditt förbund eller din
avdelning/region får betala en avbokningsavgift eller hela avgiften.

Du behöver ordna så att du kan vara ostörd under kurstiden. Förbered dina arbetskamrater, så att de kan klara sig utan
din medverkan till exempel genom att kalla in ersättare. Om det är en externatkurs du ska gå är det viktigt att till
exempel lösa lämning och hämtning av barn så att du slipper missa delar av kursen.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk under kurstiden ska du avbryta studieledigheten och ”återgå i tjänst”. Det blir då arbetsgivaren som
ska betala sjuklön och det är därför mycket viktigt att man alltid ringer till sin arbetsgivare och sjukanmäler sig.

Blir du sjuk, så du inte kan gå kursen, måste du omedelbart anmäla detta till LOs kursadministration på Runö (08-555
380 00), oavsett var i landet kursen genomförs.

Genomförande

Internatkurserna genomförs för det mesta på LOs folkhögskola Runö, som ligger i Åkersberga utanför Stockholm. Det
finns även exempel på internatkurser på andra platser i landet, till exempel Medlefors folkhögskola i Skellefteå.
Lärare från Runö leder många gånger de externatkurser som genomförs ute i landet, även om andra folkhögskollärare
eller fackliga handledare också förekommer på de centrala kurserna.

Externatkurser

Med externatkurs menas att kursen genomförs på ”hemorten”, det vill säga att man inte övernattar, utan bor hemma.
Det här är en möjlighet för dem som har svårt att vara hemifrån. Därför är också upptagningsområdet begränsat till
närområdet till kursorten/platsen. Man måste alltså ha en rimlig restid till och från kursen varje dag, annars bör man
välja en internatkurs.

Alla externatkurser genomförs av lärare som är knutna till LOs folkhögskola Runö på något sätt. Det garanterar nivån
och kvalitén i kursen. Det är också LOs folkhögskola Runö som kommer att skicka kallelsen till dig, när det närmar
sig kursstart. Läs mer om LOs folkhögskola Runö på hemsidan: www.runo.se (Telefon: 08-555 380 00).

För mer information kontakta ditt förbund.

Arbetsmiljöutbildningar

Från och med 1 januari 2016 anordnar LO inga arbetsmiljöutbildningar. Gå gärna till www.runo.se/arbetsmiljo för
att anmäla dig och för att se deras utbud på aretsmiljöutbildningar.
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Insikter
Område:

Allmänfacklig utbildning

Målgrupp:

Fackligt förtroendevalda

Förkunskapskrav:

Grundläggande förtroendemannautbildning

Kursbeskrivning:
Det ställs stora krav på de förtroendevalda och facket på arbetsplatsen. Medlemmarna ser inte alltid
sammanhangen mellan stort och smått i fackliga ställningstaganden. Arbetsgivaren och deras företrädare
motarbetar och ifrågasätter allt starkare fackets funktion som medlemmarnas och de anställdas företrädare. I
dessa lägen behövs ordentliga kunskaper om den bakgrund och om de värderingar som präglar fackliga
ställningstaganden och inriktningar. Men det behövs också en självinsikt och självtillit som bygger på att de egna
värderingarna prövas mot omgivningen.

Kursen Insikter har som övergripande mål att tydliggöra kärnan i den fackliga ideologin. För att kunna leva upp
till den här målsättningen är Insikter en levande och flexibel utbildning. Varje utbildning präglas och formas av
de människor som deltar. Deltagarnas erfarenheter, kunskaper och behov styr till stor del hur utbildningen
utformas.

Det betyder också att Insikter är en intensiv och uppslukande utbildning. Insikter är en idébaserad utbildning där
deltagarna ökar sina kunskaper om de fackliga grundförutsättningarna, för fackföreningens existens och dess roll
i kampen mellan arbete och kapital.

Deltagarna får också ökade kunskaper om fackföreningens ideologiska grund samt möjlighet att pröva sina egna
värderingar och analysera värdeförskjutningar 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
krävande arbete, som bedrivs parallellt med övriga kursmoment. Detta ställer stora krav på deltagaren, men
brukar upplevas som mycket berikande för alla deltagare. Ämnen för fördjupningsarbetena kan exempelvis vara;
full sysselsättning, internationellt fackligt arbete, samhällsekonomi, kampen mot marknadskrafterna, kampen om
tanken, arbetets värde, medlemskapets värde, välfärd i förändring med mera.

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha en fördjupad förståelse för kärnan i den fackliga ideologin.
Dessutom ska man ha kunskaper och känna tillräcklig säkerhet i sitt uppdrag för att kunna ta initiativet till
diskussioner om de fackliga villkoren, exempelvis inför en lönerörelse eller i samband med större förändringar på
arbetsplatsen. På samma sätt bör man efter kursen känna tillräcklig säkerhet, för att på arbetsplatsen och i den
fackliga verksamheten, delta i eller initiera diskussioner om politikens påverkan på fackets och medlemmarnas
situation i samhället.

Kurstillfällen

Internat

2017-03-27 - 2017-04-07 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-01-27

2017-05-08 - 2017-05-19 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-03-10

2017-08-21 - 2017-09-01 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-06-09

2017-09-11 - 2017-09-22 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-06-16

2017-09-25 - 2017-10-06 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-07-28

2017-10-16 - 2017-10-27 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-08-18
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2017-11-06 - 2017-11-17 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-09-08

2017-11-27 - 2017-12-08 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-09-29

2018-01-15 - 2018-01-26 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-11-17

2018-02-05 - 2018-02-16 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-12-01

2018-02-26 - 2018-03-09 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-12-29

Externat

2017-03-20 - 2017-03-24 Karlstad Sista ansökningsdatum: 2017-01-20

2017-04-24 - 2017-04-28 S. Sunderbyn Sista ansökningsdatum: 2017-02-24

2017-05-08 - 2017-05-12 Stockholm Sista ansökningsdatum: 2017-03-10

2017-05-15 - 2017-05-19 Halmstad Sista ansökningsdatum: 2017-03-17

2017-08-21 - 2017-08-25 Jönköping Sista ansökningsdatum: 2017-06-09

2017-08-28 - 2017-09-01 Visby Sista ansökningsdatum: 2017-06-16

2017-09-18 - 2017-09-22 Kristianstad Sista ansökningsdatum: 2017-06-16

2017-10-09 - 2017-10-13 Uddevalla Sista ansökningsdatum: 2017-08-11

2017-10-23 - 2017-10-27 Skövde Sista ansökningsdatum: 2017-08-25

2017-10-30 - 2017-11-03 Helsingborg Sista ansökningsdatum: 2017-09-01

2017-11-06 - 2017-11-10 Sundsvall Sista ansökningsdatum: 2017-09-08

2017-11-06 - 2017-11-10 Umeå Sista ansökningsdatum: 2017-09-08

2018-01-15 - 2018-01-19 Västerås Sista ansökningsdatum: 2017-11-17

2018-01-29 - 2018-02-02 Göteborg Sista ansökningsdatum: 2017-12-01

2018-03-12 - 2018-03-16 S. Sunderbyn Sista ansökningsdatum: 2018-01-12

2018-03-12 - 2018-03-16 Malmö Sista ansökningsdatum: 2018-01-12

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se
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Arbetsrätt 1
Område:

Arbetsrätt och förhandling

Målgrupp:

I första hand förtroendevalda med förhandlingsrätt, men även andra förtroendevalda kan komma ifråga

Förkunskapskrav:

Insikter eller motsvarande kunskaper

Kursbeskrivning:
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.

Kursen genomförs som internat på Runöskolan eller som externatkurs. Externaten genomförs regionalt i närhet
till där du bor och då sover man hemma. Syftet och innehållet i kursen är dock likvärdigt, oavsett vilken
kursform du väljer.

Kurstillfällen

Internat

2017-05-08 - 2017-05-12 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-03-10

2017-05-29 - 2017-06-02 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-03-24

2017-08-21 - 2017-08-25 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-06-09

2017-09-11 - 2017-09-15 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-06-16

2017-11-27 - 2017-12-01 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-09-29

2018-01-15 - 2018-01-19 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-11-17

2018-02-19 - 2018-02-23 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-12-01

Externat

2017-04-24 - 2017-04-28 Landskrona Sista ansökningsdatum: 2017-02-24

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se
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Arbetsrätt 2
Område:

Arbetsrätt och förhandling

Målgrupp:

Förtroendevald med förhandlingsansvar som har genomfört förhandlingar och varit fackligt aktiv ett par år

Förkunskapskrav:

Grundläggande förtroendemannautbildning, Insikter och Arbetsrätt 1, eller motsvarande kunskap

Kursbeskrivning:
Är du förtroendevald med förhandlingsansvar – som vill fördjupa dina arbetsrättsliga kunskaper och förmåga att
använda avtalet?

Arbetsrätt 2 ger dig chansen att ta ett steg till med hjälp av LAS, AML, FML, MBL och diskrimineringslagen. Vi
lär oss hur man driver en intressefråga med hjälp av lag eller avtalstext. Utbildningen baseras på ett stort rättsfall,
som följer kursdeltagarna under hela veckan.

Detta varvat med klassiska AD-domar som analyseras och diskuteras i grupparbeten och redovisningar utgör det
huvudsakliga innehållet i utbildningen. Utbildningen tar även upp utvecklingstendenserna inom
lagstiftningsområdet och kollektivavtalets ställning i Europa och arbetsrätten inom EU.

 

Kurstillfällen

Internat

2017-05-15 - 2017-05-19 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-03-17

2017-08-28 - 2017-09-01 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-06-16

2017-10-02 - 2017-10-06 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-08-04

2017-11-13 - 2017-11-17 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-09-15

2018-03-12 - 2018-03-16 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2018-01-12

Externat

2017-08-28 - 2017-09-01 Landskrona Sista ansökningsdatum: 2017-06-16

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se
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Arbetsrätt 3
Område:

Arbetsrätt och förhandling

Målgrupp:

Förtroendevald med förhandlingsrätt som har förhandlat ett par år.

Förkunskapskrav:

Grundläggande förtroendemannautbildning, Insikter, Arbetsrätt 1, Arbetsrätt 2 samt ett par års förhandlingsvana

Kursbeskrivning:
Är du en förhandlande förtroendevald som varit aktiv i ett par år och börjar känna dig relativt säker i de
vanligaste fackliga frågorna?

Vill du gå vidare och fördjupa dina kunskaper ytterligare inom arbetsrätten och det egna avtalet?

Vi borrar djupare in i paragraferna och diskuterar undantag och några fler ovanliga lagar. Innan kursen görs en
behovsinventering och innehållet skräddarsys efter dina behov av fördjupning och utifrån gruppens
förbundssammansättning.

I utbildningens inledning inventerar vi även dina konkreta frågor och problem, som sedan besvaras av läraren
och en medverkande arbetsrättsjurist någon av de sista kursdagarna. Utbildningen ger dig också en bättre grund
att stå på för att kunna vara ”proaktiv” och drivande i det fackliga arbetet.

Du får prova på att förändra lagtext eller avtalstext för att flytta fram positionerna och utveckla arbetsrätten och
avtalet. Vi behandlar även de omvärldsfaktorer som påverkar utvecklingen inom arbetsrättsområdet. Till
exempel utvecklingen inom EG-rätten, men också förslag från Svenskt Näringsliv och de olika politiska
partierna.

 

Kurstillfällen

Internat

2017-05-29 - 2017-06-02 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-03-24

2017-10-16 - 2017-10-20 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-08-18

2017-12-04 - 2017-12-08 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-10-06

Externat

2017-04-24 - 2017-04-28 Visby Sista ansökningsdatum: 2017-02-24

2017-11-20 - 2017-11-24 Landskrona Sista ansökningsdatum: 2017-09-22

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se
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Arbetsrätt steg 1, 2, 3 sammanhållen kurs
Område:

Arbetsrätt och förhandling

Målgrupp:

Valda förhandlare med vana av förhandlingar. Kursen startar på en något högre nivå än veckokursen. Gärna med
speciella behov av en snabbt genomförd utbildning.

Förkunskapskrav:

Grundläggande arbetsrättskunskaper och förhandlingsvana.

Kursbeskrivning:
Är du förtroendevald med viss förhandlingsvana som har behov av att under loppet av några månader gå
Kunskapssystemets alla tre steg inom arbetsrätt?

Kanske har din familjesituationen varit sådan att du inte har haft möjlighet eller så har det bara inte blivit av att
gå någon arbetsrättsutbildning.

Nu har du chansen att gå samtliga arbetsrättsmoduler Arbetsrätt 1, Arbetsrätt 2 och Arbetsrätt 3 tillsammans
med samma kurskompisar.

Utbildningen består av sammanlagt 15 utbildningsdagar utspridda på tre utbildningstillfällen. Under
mellanperioderna bedrivs visst hemarbete. Där kommer du att få prova på att föra dina arbetsrättskunskaper
vidare till andra.

Under hela utbildningens gång kommer ett eget arbete att pågå som utmynnar i en genomförd lönekartläggning
eller något annat praktiskt arbete som du kommer överens med din lärare om.

 

Kurstillfällen

Internat

Inga planerade tillfällen

Externat

2017-09-25 - 2017-09-29 Göteborg Sista ansökningsdatum: 2017-07-28

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se
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Ekonomi i förhandlingsarbetet
Område:

Arbetsrätt och förhandling

Målgrupp:

Kursbeskrivning:
Ny kurs. Kursbeskrivning kommer

Kurstillfällen

Internat

2017-11-13 - 2017-11-15 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-09-15

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se
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Grundläggande förhandlingsteknik
Område:

Arbetsrätt och förhandling

Målgrupp:

Kursen vänder sig i första hand till förhandlare och MBL-mottagare, Klubbordföranden och
förhandlingsansvariga

Förkunskapskrav:

Insikter eller motsvarande. Grundläggande förtroendemannautbildning. Grundläggande utbildning i arbetsrätt.

Kursbeskrivning:
På kursen arbetar vi med och övar på förhandlingsarbete med arbetsrättslagstiftningen som grund.

Vi kommer att förbereda och praktiskt genomföra förhandlingar samt planera efterarbetet kring avslutad
förhandling.

Erfarenhetsutbyte från eget förhandlingsarbete kommer under kursen vara ett viktigt inslag.

Kurstillfällen

Internat

2017-08-21 - 2017-08-23 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-06-09

2018-02-12 - 2018-02-14 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-12-01

Externat

2017-09-25 - 2017-09-27 Visby Sista ansökningsdatum: 2017-07-28

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se
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Kvalificerad förhandlingsteknik
Område:

Arbetsrätt och förhandling

Målgrupp:

Förhandlare

Förkunskapskrav:

Insikter eller motsvarande kunskaper. Det egna förbundets förhandlingsutbildning.

Kursbeskrivning:
Alla förhandlare behöver ständigt utveckla sina färdigheter.

På den här kursen tränar vi framför allt argumentationsanalys . Tillsammans med andra förhandlare ges möjlighet
att reflektera och få nya impulser.

Vi tränar kreativt tänkande för att nå bra förhandlingslösningar. Observera att kursen inte handlar om formella
regler eller arbetsrätt det vill säga lagar och avtal.

 

Kurstillfällen

Internat

2017-04-03 - 2017-04-05 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-02-03

2017-05-15 - 2017-05-17 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-03-17

2017-10-16 - 2017-10-18 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-08-18

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se
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MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet
Område:

Arbetsrätt och förhandling

Målgrupp:

Kursen riktar sig i första hand till förhandlare och MBL-mottagare, ordföranden, förhandlingsansvariga och
bolagsstyrelserepresentanter.

Förkunskapskrav:

Insikter eller motsvarande samt grundläggande förtroendemannautbildning

Kursbeskrivning:
Den här kursen handlar om hur du kan använda arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet.

Kursen tar upp metoder för hur ett långsiktigt, målinriktat och offensivt arbete med arbetsmiljölagen och dess
föreskrifter kan integreras i det övriga fackliga arbetet.

 

Kurstillfällen

Internat

2017-08-21 - 2017-08-23 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-06-09

2017-11-27 - 2017-11-29 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-09-29

2018-02-12 - 2018-02-14 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-12-01

Externat

2017-05-29 - 2017-05-31 Luleå Sista ansökningsdatum: 2017-03-24

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 12/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Europeiska företagsråd 1 (EWC 1)
Område:

Bolagsstyrelse

Målgrupp:

Fackliga företrädare som avser ta initiativ till att bilda ett Europeiskt företagsråd eller som är nytillträdda
ledamöter i ett befintligt EWC. Kursen är också viktig för löntagarrepresentanter i bolagsstyrelser som är
berörda av EWC-arbetet.

Förkunskapskrav:

Deltagarna bör ha genomgått grundläggande förtroendemannautbildning, samt kursen Insikter eller ha
motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning:
Europeiska företagsråd började inrättas 1994 för att hantera transeuropeiska frågor inom EU/EES-området.

Allt fler företag finns med verksamhet i flera länder där företagens beslut berör och får konsekvenser för
löntagarna över nationsgränserna. De nationella fackliga organisationerna, våra förbund, har svårt att påverka
sådana beslut nationellt. De europeiska företagsråden bildas för att gemensamt över nationsgränserna få
information om och samråda om sådana företagsbeslut. Svenska löntagare påverkas av detta både genom
svenska företag som finns i flera länder eller genom att arbeta i utlandsägda företag och koncerner som har sin
hemvist i annat land inom EU eller EES-området (främst Norge). Ett EU-direktiv om EWC, som kraftfullt
förstärker löntagarinflytandet i denna form, trädde i kraft i juni 2011. Därmed kommer troligtvis betydligt fler
europeiska företagsråd att bildas.

Tredagarskursens olika moment behandlas genom föreläsning, introduktion, grupparbete och återkoppling.
Kursinnehåll: · 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.

 

Kurstillfällen

Internat

2017-03-20 - 2017-03-23 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-01-20

2018-03-19 - 2018-03-21 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2018-01-19

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 13/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Europeiska företagsråd 2 (EWC 2)
Område:

Bolagsstyrelse

Målgrupp:

Fackliga företrädare i befintliga europeiska företagsråd som avser att ta initiativ till omförhandling av avtalet och
vill utveckla EWCs arbetsformer och funktion. Kursen är också viktig för löntagarrepresentanter i bolags-
styrelser som har Europeiska företagsråd.

Förkunskapskrav:

Deltagarna bör ha genomgått grundläggande förtroendemannautbildning, Insikter och EWC 1, eller ha
motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning:
Europeiska företagsråd började inrättas 1994 för att hantera transeuropeiska frågor inom EU/EES-området.

Allt fler företag finns med verksamhet i flera länder där företagens beslut berör och får konsekvenser för
löntagarna över nationsgränserna. De nationella fackliga organisationerna, våra förbund, har svårt att påverka
sådana beslut nationellt. De europeiska företagsråden bildas för att gemensamt över nationsgränserna få
information om och samråda om sådana företagsbeslut. Svenska löntagare påverkas av detta både genom
svenska företag som finns i flera länder eller genom att arbeta i utlandsägda företag och koncerner som har sin
hemvist i annat land inom EU eller EES-området (främst Norge). Ett EU-direktiv om EWC, som kraftfullt
förstärker löntagarinflytandet i denna form, trädde i kraft i juni 2011.

Därmed kommer troligtvis betydligt fler europeiska företagsråd att bildas. Befintliga EWC-råd kommer
successivt att omförhandla sina avtal enligt det nya förstärkta direktivet.

Tredagarskursens olika moment behandlas genom föreläsning, introduktion, grupparbete och återkoppling.
Kursinnehåll: · Kort om historia, fackets roll och tonvikt på det nya EU-direktivet. · Utveckling av EWC-
representanternas roller, ansvar och kompetens. · Hur omförhandlas ett EWC-avtal fram? · Utveckling av EWCs
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.

Kurstillfällen

Internat

2017-05-15 - 2017-05-17 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-03-17

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 14/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Fackligt arbete i företagets styrelse 1 (FAFS 1)
Område:

Bolagsstyrelse

Målgrupp:

Bolagsstyrelsekurserna FAFS 1, 2 och 3 riktar sig till alla representanter från LO-kollektivet tvärfackligt. Det
gäller ordinarie och suppleanter samt koncerner, alla företagsformer och företagsstorlekar. Kursen är också
öppen för bolagsstyrelserepresentanter som vill ha en repetition. Alla representanter bör helst gå alla tre
kursmodulerna. Men om man representerar företag med mer än 200 anställda bör man absolut även gå FAFS 2,
och om företaget har mer än 500 anställda bör man snarast även gå FAFS 3. Eftersom modulerna bygger på
varandra bör man gå dem i rätt ordningsföljd.

Förkunskapskrav:

Deltagarna bör ha genomgått grundläggande förtroendemannautbildning eller haft fackligt uppdrag i minst 2 år.
Kursen Insikter eller motsvarande kunskap är en fördel åtminstone ytlig kännedom om hur man läser bokslut och
budget.

Kursbeskrivning:
1 studiedag + 5 dagar internat) Kursen riktar sig till alla nya bolagsstyrelserepresentanter från LO-kollektivet
tvärfackligt. Det gäller ordinarie och suppleanter, alla bolagsstorlekar och företagsformer.

Kursen är också öppen för bolagsstyrelserepresentanter som vill ha en repetition. Målet är att få en
grundläggande och bred utbildning i uppdraget som bolagsstyrelserepresentant. En enskild studiedag mellan
kursbekräftelse och kursstart ägnas åt att läsa om Lagen om styrelserepresentation, besvara frågor före kursstart
och ta fram eget material från den egna bolagsstyrelsen.

Kursen är inriktad på rollen som styrelserepresentant, förhållandet till arbetsrätten, framför allt MBL-arbetet,
företagsformer, lagar som styr företagen och det praktiska styrelsearbetet.

Övningar genomförs på företagsekonomiska begrepp, resultat- och balansräkning kopplat till det egna företaget,
analys av det egna företaget, personalekonomi och utvecklingsbehov för styrelserepresentationen. Studiedagen
äger rum veckan före kursstart.

 

Kurstillfällen

Internat

2017-10-02 - 2017-10-06 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-08-04

2018-01-29 - 2018-02-02 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-12-01

2018-03-12 - 2018-03-16 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2018-01-12

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 15/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Fackligt arbete i företagets styrelse 2 (FAFS 2)
Område:

Bolagsstyrelse

Målgrupp:

Bolagsstyrelsekurserna FAFS 1, 2 och 3 riktar sig till alla representanter från LO-kollektivet tvärfackligt. Det
gäller ordinarie och suppleanter samt koncerner, alla företagsformer och företagsstorlekar. Kursen är också
öppen för bolagsstyrelserepresentanter som vill ha en repetition. Alla representanter bör helst gå alla tre
kursmodulerna. Men om man representerar företag med mer än 200 anställda bör man absolut även gå FAFS 2,
och om företaget har mer än 500 anställda bör man snarast även gå FAFS 3. Eftersom modulerna bygger på
varandra bör man gå dem i rätt ordningsföljd.

Förkunskapskrav:

Deltagarna bör ha genomgått grundläggande förtroendemannautbildning eller haft fackligt uppdrag i minst 2 år.
Kursen Insikter eller motsvarande kunskap är en fördel åtminstone ytlig kännedom om hur man läser bokslut och
budget.

Kursbeskrivning:
(2 studiedagar + 5 dagar internat) Kursen riktar sig till alla bolagsstyrelserepresentanter från LO-kollektivet
tvärfackligt. Det gäller ordinarie och suppleanter, företrädesvis större bolag (mer än 200 anställda) och
koncerner, alla företagsformer.

Kursen är också öppen för bolagsstyrelserepresentanter som vill ha en repetition. Målet är att få fördjupade
kunskaper om styrelsearbete i företag och kunskaper för att aktivt kunna påverka styrelsens beslut i centrala
frågor.

Två studiedagar mellan kursbekräftelse och kursstart ägnas åt att läsa in om den senaste årsredovisningen, analys
av styrelsearbetet, läsa in annat material och besvara frågor som mejlas ut. 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. Företag i kris behandlas och
utvecklingsbehov för styrelsearbetet i det egna företaget.

Studiedagen äger rum veckan före kursstart.

 

Kurstillfällen

Internat

2017-09-11 - 2017-09-15 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-06-16

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 16/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Fackligt arbete i företagets styrelse 3 (FAFS 3)
Område:

Bolagsstyrelse

Målgrupp:

Bolagsstyrelsekurserna FAFS 1, 2 och 3 riktar sig till alla representanter från LO-kollektivet tvärfackligt. Det
gäller ordinarie och suppleanter samt koncerner, alla företagsformer och företagsstorlekar. Kursen är också
öppen för bolagsstyrelserepresentanter som vill ha en repetition. Alla representanter bör helst gå alla tre
kursmodulerna. Men om man representerar företag med mer än 200 anställda bör man absolut även gå FAFS 2,
och om företaget har mer än 500 anställda bör man snarast även gå FAFS 3. Eftersom modulerna bygger på
varandra bör man gå dem i rätt ordningsföljd.

Förkunskapskrav:

Deltagarna bör ha genomgått grundläggande förtroendemannautbildning eller haft fackligt uppdrag i minst 2 år.
Kursen Insikter eller motsvarande kunskap är en fördel åtminstone ytlig kännedom om hur man läser bokslut och
budget.

Kursbeskrivning:
(2 studiedagar + 5 dagar internat) Kursen riktar sig till alla bolagsstyrelserepresentanter från LO-kollektivet
tvärfackligt.

Det gäller ordinarie och suppleanter, företrädesvis stora bolag (mer än 500 anställda) samt koncerner, alla
företagsformer.

Kursen är också öppen för bolagsstyrelserepresentanter som vill ha en repetition. Målet är att få fördjupade
kunskaper om styrelsearbete i företag och kunskaper för att aktivt kunna påverka styrelsens beslut i centrala
frågor.

Två studiedagar mellan kursbekräftelse och kursstart ägnas åt att ta fram och analysera det egna företagets
strategiarbete och organisation samt att läsa in annat material och besvara frågor som mejlas ut. Kursen
återkopplar till det egna styrelsearbetet och rollen som bolagsstyrelserepresentant. Kursens tyngdpunkt ligger på
strategimodeller, företagets strategiarbete och affärsplaner, organisationsteorier och analys av företagets
organisation, aktiehandel och börsberoende. Det internationella företaget behandlas med globaliseringseffekter
tillsammans med transnationella frågor och fackligt EWC-arbete.

Företagets ställning i samband med finanskris behandlas liksom utvecklingsbehov för styrelsearbetet i det egna
företaget. Studiedagen äger rum veckan före kursstart.

 

Kurstillfällen

Internat

2017-11-27 - 2017-12-01 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-09-29

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 17/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Koncernkurs inom LO/PTK-området
Område:

Bolagsstyrelse

Målgrupp:

Bolagsstyrelseledamöter från LO och PTK

Förkunskapskrav:

Insikter eller motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning:
Kursens syfte är att ge koncernfackligt aktiva bättre kunskaper om sitt företag/koncern och förutsättningar för
sitt uppdrag, att analysera företagets/koncernens framtid och utvecklingsinriktning samt att utveckla former och
strategier för det fackliga samarbetet.

 

Kurstillfällen

Internat

2017-10-30 - 2017-11-02 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-09-01

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 18/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Temadagar Bolagsstyrelse och EWC-ledamöter
(Temadagar på Runöskolan)
Område:

Bolagsstyrelse

Målgrupp:

Fackliga bolagsstyrelserepresentanter, både nyutsedda och erfarna

Kursbeskrivning:
Rollen som facklig bolagsstyrelseledamot är inte alltid enkel.

Vilket mandat och vilka rättigheter och skyldigheter har man? Hur kan man driva frågor? Hur får man inflytande
i företagets styrelse? Det är därtill ofta komplexa frågor som diskuteras i styrelsen, frågor som man som facklig
bolagsstyrelseledamot inte alltid är så insatt i.

Under temadagarna får du möjlighet att diskutera rollen som bolagsstyrelseledamot, både utifrån det regelverk
som finns och utifrån det fackliga perspektivet.

Varje tema har också en grundlig genomgång och diskussion kring ett särskilt ämne som är viktigt i rollen som
representant i bolagsstyrelse eller ett Europeiskt företags råd. Ofta är det branschvisa teman men också
branschöverskridande.

 

Kurstillfällen

Internat

2017-12-04 - 2017-12-04 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-10-06

2017-12-05 - 2017-12-05 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-10-06

2017-12-06 - 2017-12-06 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-10-06

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 19/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Revisionsutbildning
Område:

Ekonomi

Målgrupp:

Revisorer på avdelnings/regionsnivå

Kursbeskrivning:
Uppdraget som revisor innebär att följa avdelningsstyrelsens arbete löpande under året. Som revisor har du har
en viktig roll att säkra demokratin genom att granska att styrelsen utför sitt uppdrag enligt stadgar,
verksamhetsplan och beslut. Denna utbildning ger dig ökad kunskap inom området samt möjlighet till
erfarenhetsutbyte revisorer emellan.

Innehåll: Presentation av att arbeta med manual för verksamhetsrevision, aktuella redovisnings- och
revisionsfrågor, erfarenhetsutbyte. 

Kurstillfällen

Internat

2017-06-08 - 2017-06-09 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-04-07

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 20/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Grundutbildning för försäkringsinformatörer
Område:

Försäkringsutbildning

Målgrupp:

Försäkringsinformatörer

Kursbeskrivning:
Enligt beslut från LOs styrelse krävs att du, för att få verka som försäkringsinformatör, har
genomgått grundutbildningen samt därefter årligen går Vidareutbildningen. Detta beslut grundar sig
i Försäkringsutredningens ställningstagande. 

En sammanhållen Grundutbildning (Dag 1, Dag 2, Dag 3 och Dag 4) med mellanliggande
självstudier och arbete som genomförs under ca 1 1/2 månad. Med sammanhållen menas att det är
en kurs på 4 dagar med 1–2 veckor mellan kursdagarna.

Redan efter Grundutbildningen kan du börja ditt informationsarbete.

 I Grundutbildningen diskuteras förutsättningarna i uppdraget och innehållet i lagstiftade
försäkringar och avtalsförsäkringar. Du bidrar med fakta om dina förutsättningar, din situation på
din arbetsplats och i din avdelning. Du ska efter Grundutbildningen kunna informera och
genomföra Försäkringskvarten med dina arbetskamrater.

I häftet ”Ditt uppdrag som försäkringsinformatör” kan du läsa mer om vilka mål som är uppsatta för
de olika utbildningsdelarna och vilka hjälpmedel i form av nätverk och material som finns. 

 

Dessa kurser anordnas av LO-distrikten. Se www.fackligutbildning. se eller kontakta ditt distrikt för
att se vilka datum kursen genomförs på din ort. 

Kurstillfällen

Internat

Inga planerade tillfällen

Externat

Inga planerade tillfällen

Sida 21/40 - 2017-01-18



Vidareutbildning för försäkringsinformatörer
Område:

Försäkringsutbildning

Målgrupp:

Försäkringsinformatörer som genomgått Grundutbildning för försäkringsinformatörer.

Kursbeskrivning:
Enligt beslut från LOs styrelse krävs att du, för att få verka som försäkringsinformatör, har
genomgått grundutbildningen samt därefter årligen går Vidareutbildningen. Detta beslut grundar sig
i Försäkringsutredningens ställningstagande.  Vidareutbildning kallas du till varje år. Du kommer
att få utbildning i hur du kan jobba med information med särskild inriktning på Försäkringskvarten,
bevakning av försäkringsfall och hur man hjälper sina arbetskamrater att anmäla skador.

 I den årliga Vidareutbildningen bygger vi på med fakta om avtals- och medlemsförsäkringarna,
nyheter i övriga försäkringssystem och fortsätter kompetensutvecklingen.

 I häftet ”Ditt uppdrag som försäkringsinformatör” kan du läsa mer om vilka mål som är uppsatta
för de olika utbildningsdelarna och vilka hjälpmedel i form av nätverk och material som finns.  

Kurstillfällen

Internat

Inga planerade tillfällen

Externat

Inga planerade tillfällen

Sida 22/40 - 2017-01-18



Att informera och agitera
Område:

Information och opinion

Målgrupp:

Fackligt förtroendevalda

Förkunskapskrav:

Grundläggande förtroendemannautbildning.

Kursbeskrivning:
Tvekar du ibland att ge dig in i diskussioner om knepiga frågor med dina arbetskamrater?

Vill du våga tala inför en grupp människor och ta plats på möten av olika slag?

ed den här kursens praktiska talövningar vinner du en ökad självkänsla i att prata i fackliga sammanhang och du
lär dig att ta fram och formulera intressant muntlig information.

Du får handfasta verktyg och mallar för hur ett tal ska vara uppbyggt. Du får lära dig grunderna i
argumentations- och debatteknik.  

 

 

Kurstillfällen

Internat

2017-05-08 - 2017-05-12 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-03-10

2017-05-29 - 2017-06-02 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-03-24

2017-08-21 - 2017-08-25 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-06-09

2017-11-13 - 2017-11-17 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-09-15

2018-01-29 - 2018-02-02 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-12-01

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 23/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Retorik
Område:

Information och opinion

Målgrupp:

Fackligt förtroendevalda och anställda med viss vana att informera och uttrycka sig inför en grupp.

Förkunskapskrav:

Insikter eller motsvarande kunskaper och kursen Informera och agitera.

Kursbeskrivning:
Hur får man fram det man verkligen vill säga?

Hur genomskådar man retoriska knep inom till exempel reklam och politik?

I kursen Retorik får du lära dig hur du får andra att lyssna till det du verkligen vill säga och vad du ska tänka på
när du ska tala inför en grupp.

Du utvecklas till en bättre talare genom olika talövningar och analyser av både tal och text. Kursen utgår från
den klassiska konsten att tala, retoriken, dess principer och teorier.

Som deltagare får du också lära dig att lyssna och tolka vad andra egentligen säger, alltså en slags
vardagsretorisk verkstad. 

 

Kurstillfällen

Internat

2017-10-30 - 2017-11-01 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-09-01

2018-02-26 - 2018-02-28 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-12-29

Externat

2017-08-21 - 2017-08-23 Göteborg Sista ansökningsdatum: 2017-06-09

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 24/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Sociala medier - ett fackligt verktyg
Område:

Information och opinion

Målgrupp:

Fackligt förtroendevalda och anställda med viss vana att informera och uttrycka sig i skrift

Förkunskapskrav:

Insikter eller motsvarande kunskaper. Vana vid att använda Facebook. Gärna erfarenhet av andra sociala
medier.

Kursbeskrivning:
I dagens värld bedrivs opinionsbildning allt mer genom sociala medier och därför blir det allt viktigare att
använda sociala medier som ett sätt att kommunicera vår organisations idéer och bedriva facklig kamp.

För att kunna driva facklig kamp måste vi ha kunskap om bland annat vilka sociala medier som finns och vilken
målgrupp dessa når, kunskap om källkritik, hur vi sprider budskap, engagerar medlemmar och bemöter
meningsmotståndare.

Kurstillfällen

Internat

2017-09-11 - 2017-09-13 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-06-16

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 25/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Bemanningsfrågan
Område:

Organisation & Ledarskap

Målgrupp:

Anställda vid förbundsavdelningar med koppling till bemanningsavtalet. Förtroendevalda vid större klubbar eller
där bemanningsavtalet är vanligt förekommande.

Förkunskapskrav:

Deltagarna bör ha genomgått Insikter eller motsvarande kunskaper. Erfarenhet av avtal och förhandling.

Kursbeskrivning:
Syftet med kursen är att våra fackliga företrädare ska bli bättre dels på att företräda våra fackliga intressen inför
att bemanningsföretag anlitas, dels under tiden bemanningsanställda finns på arbetsplatsen samt att de blir bättre
på att utvärdera hur det fungerar. Kursinnehåll: · Inhyrning av personal, historik och nuläge · Vad säger lagen ·
Bemanningsavtalet, funktion och innehåll · Förhandling inför beslut om anlitande av bemanningsföretag ·
Organisering av bemanningsanställda · Arbetsmiljöarbetet med inhyrd personal · Utvärdering av inhyrning av
personal.

 

Kurstillfällen

Internat

2017-04-03 - 2017-04-05 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-02-03

2017-10-16 - 2017-10-18 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-08-18

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 26/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Det svåra samtalet
Område:

Organisation & Ledarskap

Målgrupp:

Fackligt förtroendevalda, skyddsombud och regionala skyddsombud.

Förkunskapskrav:

Insikter eller motsvarande samt grundläggande förtroendemannautbildning.

Kursbeskrivning:
Förhandlingar kan resultera i negativa konsekvenser för medlemmar, där den förtroendevaldes uppdrag blir att,
så långt det är möjligt, mildra konsekvenserna för medlemmen.

Uppsägningar, verksamhetsnedläggningar och rehabilitering är sådana exempel, men även andra händelser som
medför att den förtroendevalde möter människor i affekt kan leda till påfrestande samtalssituationer.

Den förtroendevalde kan behöva hjälp att förstå sitt uppdrag, att finna stöd och metoder för att kunna hjälpa
medlemmen att gå vidare utan att själv gå under. Risken finns att om man bär med sig problemen så blir det
svårare att fungera i sitt uppdrag som förtroendevald.

Kursen ger inblick i förhållningssätt, stöd och verktyg som kan ge den förtroendevalde bättre förutsättningar
inför svåra samtal.

 

Kurstillfällen

Internat

2017-05-29 - 2017-05-31 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-03-24

2017-08-21 - 2017-08-23 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-06-09

2017-10-30 - 2017-11-01 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-09-01

2018-01-15 - 2018-01-17 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-11-17

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 27/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Jämställdhet
Område:

Organisation & Ledarskap

Målgrupp:

Fackligt förtroendevalda på avdelningsnivå, större klubbar och sektioner. Gärna ordförande eller andra
nyckelpersoner. Huvudskyddsombud

Förkunskapskrav:

Insikter eller motsvarande

Kursbeskrivning:
Svensk fackföreningsrörelse har under lång tid arbetat med att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i
Sverige. Trots det lever vi i ett samhälle där kvinnor och mäns förutsättningar i arbetslivet och i samhället är
olika.

Med vetskap om detta erbjuder vi kursen som handlar om våra egna organisationer där det fortfarande finns en
underrepresentation av kvinnor i styrelser och i det vardagsfackliga arbetet. Vad kostar ojämställdheten? – för
samhället – för den enskilde. Den ska ge kunskap om att jämlikhet och genus är en viktig förutsättning för att
kunna identifiera fackliga frågor. Kunskap som vi behöver för att bättre kunna arbeta långsiktigt med för att
förbättra arbetsförhållandena, arbetsmarknaden och samhället för både kvinnor och män. Och för att utveckla
våra egna organisationer för att kunna möta de krav som medlemmarna kommer att ställa på en modern
organisation. 

Kurstillfällen

Internat

2017-05-15 - 2017-05-17 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-03-17

2017-12-04 - 2017-12-06 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-10-06

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 28/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Kampanj och projektarbete
Område:

Organisation & Ledarskap

Målgrupp:

Förtroendevalda som ska organisera någon form av större aktivitet så som kampanj, valansvar eller liknande.

Förkunskapskrav:

Insikter eller motsvarande Det är en fördel om du har en konkret projekt eller kampanjidé med dig.

Kursbeskrivning:
Den här kursen vänder sig till dig som ska ha ansvar för en kampanj, utåtriktat- eller utvecklingsprojekt.

Den innehåller en inblick i projektledning, hur man håller ordning på tidplan och resurser, kontaktregister och
annat som kan vara nödvändigt i ex. ett kampanjarbete.

Kursen innehåller metoder för planering och genomförande av större aktiviteter. 

Kurstillfällen

Internat

2017-04-24 - 2017-04-26 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-02-24

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 29/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Ledarskap
Område:

Organisation & Ledarskap

Målgrupp:

Fackligt förtroendevalda med uppdrag i klubb- eller sektionsstyrelser

Förkunskapskrav:

Grundläggande förtroendemannautbildning och Insikter.

Kursbeskrivning:
Har du redan tidigare upparbetat ett fackligt intresse genom att gå den grundläggande
förtroendemannautbildningen, sedan fått en facklig/politisk och ideologisk förståelse genom att gå kursen
Insikter, och nu vill nå nästa nivå och aktiv handling?

Om du har skaffat dig erfarenhet som förtroendevald och nu är medlem i en klubb- eller sektionsstyrelse, då är
Ledarskap troligen en kurs för dig!

Här tas både det pedagogiska och demokratiska ledarskapet upp. Att du bättre ska kunna ta initiativ till
utveckling i den egna organisationen och att du ska känna tillit i din roll som facklig företrädare.

Men kursen innehåller också mycket mer, hela tiden med betoning på att få verktyg för att gå från ord till aktiv
handling. Ett visst fokus kommer frågorna om full sysselsättning att få. Även jämställdhet kommer att ha en roll i
kursen. 

Kurstillfällen

Internat

2017-04-03 - 2017-04-07 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-02-03

2017-10-02 - 2017-10-06 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-08-04

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 30/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Organisera mera
Område:

Organisation & Ledarskap

Målgrupp:

Kursen riktar sig till förtroendevalda som finns på arbetsplatsen och som aktivt arbetar med organisering

Förkunskapskrav:

Grundläggande förtroendemannautbildning.

Kursbeskrivning:
Den svenska fackföreningsrörelsen har en mycket stark ställning i samhället och bland löntagarna.
Organiseringsgraden är högst i världen. Antalet medlemmar i LO-förbunden har dock minskat kraftigt under
senare år och det har även organisationsgraden gjort. Sverige ligger fortfarande, i en internationell jämförelse, på
en mycket hög nivå - men minskningen är ändå mycket oroväckande.

För att öka antalet medlemmar krävs organisering, dels i form av nya arbetssätt för att aktivera befintliga
medlemmar, dels i form av rekrytering av nya medlemmar.

Kursens övergripande syfte är att ge inspiration och redskap för att kunna utvecklas i rollen som förtroendevald
samt att utveckla det lokala fackliga arbetet med fokus på att få fler aktiva medlemmar.

Dagarna ska ge fördjupade kunskaper om organisering och bygger på erfarenhetsutbyte och funktionsträning.

Kurstillfällen

Internat

2017-04-03 - 2017-04-05 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-02-03

2017-10-30 - 2017-11-03 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-09-01

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 31/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Vidareutbildning för
studieorganisatörer/ansvariga
Område:

Organisation & Ledarskap

Målgrupp:

Förkunskapskrav:

Grundläggande studieansvarig/organisatörsutbildning.

Kursbeskrivning:
Utbildningen vänder sig till dig som är studieorganisatör/studieansvarig på region/avdelningsnivå eller i större
klubb med ansvar att leda och utveckla studieverksamheten i din fackförening. Förmodligen har du även ansvar
att leda en studiegrupp/studiekommitté eller andra studieaktiva. Nu behöver du en mer genomarbetad
handlingsplan. Men framförallt behöver din förening en idé – och målstyrt arbetssätt.

När vi planerar studieverksamheten måste vi utgå ifrån organisationens idé och övergripande mål. Studierna är
inget självändamål utan vårt kraftfullaste verktyg att nå föreningens idé och mål. Under utbildningen kommer vi
att jobba med din förenings stadgar, idéprogram, inriktningsmål och styrdokument – så ta med dessa! Du arbetar
i kursen med folkbildningens arbetssätt och uttryck, fritt och frivilligt, för att stärka demokratin, utveckla din
egen självkänsla, utjämna utbildningsklyftor och med kulturen som ett av dina verktyg.

Syfte
Folkrörelsernas metod är folkbildningen. Förutsättningen för att bygga aktiva folkrörelser handlar om ett
folkbildningsmässigt synsätt, handlingssätt och förhållningssätt. Folkbildning för oss är när människor får insikter
och bygger kunskap, växer som individer, och tillsammans med andra använder sina nya kunskaper. Syftet med
denna utbildning är att stärka dig i ditt folkbildningsmässiga arbetssätt med studieverksamheten.

Mål
Att efter genomgången utbildning kommer du som studieorganisatör/studieansvarig ha fått verktygen för arbeta
systematiskt idé och målstyrt med studierna i din förening Att ditt naturliga arbetssätt är att planera
studieverksamheten utifrån organisationens idé och övergripande mål. Från analysera organisationens och
medlemmarnas behov – inventering – planering – genomförande – uppföljning till utveckling Under utbildningen
kommer vi att jobba med din förenings stadgar, idéprogram, inriktningsmål och styrdokument – så ta med dessa!

Kurstillfällen

Internat

2017-10-02 - 2017-10-04 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-08-04

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 32/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Fördjupad handledarutbildning
Område:

Pedagogik/Lärande/Handledare

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som är facklig studie handledare, eller på annat sätt fungerar som handledare

Förkunskapskrav:

Insikter eller motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning:
Utbildningen vänder sig till dig som har en grundläggande handledarutbildning eller god erfarenhet av facklig
utbildningsverksamhet.

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om utbildningssituationers olika skeden. Den ska ge ökad självtillit i
ledarrollen. Deltagarna får genom teori och praktik möjlighet att fokusera olika frågeställningar och metoder för
ett säkrare handledarskap.

Vi tar upp frågor som: · Folkbildning – Utbildning · Vill vi att deltagarna ska vara med och styra? · Människosyn,
Kunskapssyn och bildningssyn. · Inlärningsstilar · Ledarrollen.

Kurstillfällen

Internat

2017-11-06 - 2017-11-08 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-09-08

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 33/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Vuxnas lärande, en fördjupningsutbildning för
handledare
Område:

Pedagogik/Lärande/Handledare

Målgrupp:

Fackligt aktiva hand/kursledare

Förkunskapskrav:

Deltagarna bör ha genomgått Insikter eller ha motsvarande kunskaper, grundläggande handledarutbildning

Kursbeskrivning:
För att klara framtidens fackliga lärande inom organisationen krävs ett gott handledarskap, ett handledarskap
byggt på de värderingar som arbetarrörelsen står för.

Ett handledarskap i enlighet med vår ideologi om människors lika värde. I denna kurs om vuxnas lärande
reflekterar vi och tar ställning till människosyn, kunskapssyn och samhällssyn med fokus på bildningssituationen,
med detta som grund formar vi ett gott handledarskap.

Målet med kursen är att ha kompetens att kunna anordna situationer för lärande för aktiva i organisationen och i
samhället i övrigt. Att kunna leda med de behov, vilja och kunskap som finns med ett pedagogiskt handledarskap
i enlighet med våra värderingar.

Vi kommer att praktisera övningar gör att få kunskap om olika lärstilar och dess betydelse för lärandet.

Kurstillfällen

Internat

2017-04-24 - 2017-04-26 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-02-24

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 34/40 - 2017-01-18

http://www.fackligutbildning.se/


Samhällsekonomi
Område:

Politik

Målgrupp:

Förtroendevalda

Förkunskapskrav:

Insikter

Kursbeskrivning:
Utbildningen vänder sig till dig som förtroendevald och vill öka dina kunskaper om de grundläggande
samhällsekonomiska sambanden. Kursen ger insikt om hur löner priser och skatter påverkar samhällsekonomin
och arbetsmarknaden. Här reder vi ut begrepp som BNP, inflation, finanspolitik, penningpolitik. Kursen
innehåller även andra aktuella debattfrågor inom ramen för samhällsekonomin.

Kurstillfällen

Internat

2017-10-02 - 2017-10-06 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-08-04

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 35/40 - 2017-01-18
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Välfärd och full sysselsättning
Område:

Politik

Målgrupp:

Fackligt förtroendevalda

Förkunskapskrav:

Insikter eller motsvarande kunskaper

Kursbeskrivning:
Sverige är ett av Europas jämlikaste länder. Vi har ett välfärdssystem som byggts under realtivt kort tid. Ett
system som sätt på prov och kanske på spel. Välfärd är ett begrepps om ses utifrån olika ideologiska synvinklar
Här får du möjlighet till att fördjupa kunskaperna om vad välfärd och full sysselsättning kan vara. Den ska ge
kunskap om hur vårt generella välfärdssystem växte fram, hur den ser ut idag och ger möjlighet till att fundera på
hur den skulle kunna se ut i framtiden. Den kommer också att omfatta begreppet full sysselsättning
Utbildningstillfället ska också ge färdighetsträning i hur du som facklig förtroende vald ska kunna föra ett samtal
på arbetsplatsen eller delta samhällsdebatten om välfärdsfrågor och full sysselsättning på hemmaplan.

Kurstillfällen

Internat

2017-04-24 - 2017-04-28 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-02-24

2017-11-06 - 2017-11-10 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-09-08

2018-02-12 - 2018-02-16 Åkersberga Sista ansökningsdatum: 2017-12-01

Externat

Inga planerade tillfällen

Anmäl ditt intresse på www.fackligutbildning.se

Sida 36/40 - 2017-01-18
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Om Facket
Område:

Ung-utbildningar

Målgrupp:

Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år.

Kursbeskrivning:
Om facket är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO-Ungs utbildningspaket. En kurs som ger dig en
första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan
påverka både i organisationen och på din arbetsplats.

Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, fyra kvällar eller en helg.

Innehåll:

-   Människovärde.
-   Unga arbetare och makten på arbetets marknad.
-   Klass och rättvisa.
-   Facklig aktion och påverkan.

Dessa kurser anordnas av LO-distrikten.

Se www.fackligutbildning. se eller kontakta ditt distrikt för att se vilka datum kursen genomförs på din
ort.  

Kurstillfällen

Internat

Inga planerade tillfällen

Externat

Inga planerade tillfällen

Sida 37/40 - 2017-01-18



OM Försäkringar
Område:

Ung-utbildningar

Målgrupp:

Medlemmar under 30 år

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

Utbildningen är på 8 timmar.

Se www.fackligutbildning. se eller kontakta ditt distrikt för att se vilka datum kursen genomförs på din
ort.   

Kurstillfällen

Internat

Inga planerade tillfällen

Externat

Inga planerade tillfällen

Sida 38/40 - 2017-01-18



OM Främlingsfientlighet
Område:

Ung-utbildningar

Målgrupp:

Medlemmar under 30 år.

Kursbeskrivning:
OM Främlingsfientlighet är en av temautbildningarna i LO ungs utbildningspaket. En kurs där vi diskuterar
främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika.

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

Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, fyra kvällar eller en helg.

Se www.fackligutbildning. se eller kontakta ditt distrikt för att se vilka datum kursen genomförs på din
ort. 

Kurstillfällen

Internat

Inga planerade tillfällen

Externat

Inga planerade tillfällen

Sida 39/40 - 2017-01-18



OM Samhället
Område:

Ung-utbildningar

Målgrupp:

Medlemmar under 30 år.

Kursbeskrivning:
OM Samhället är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs utbildningspaket. En kurs som ger dig
grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig
mer om ideologier och varför LO samverkar med just socialdemokraterna. 

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

Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, fyra kvällar eller en helg.

Se www.fackligutbildning. se eller kontakta ditt distrikt för att se vilka datum kursen genomförs på din
ort.   

Kurstillfällen

Internat

Inga planerade tillfällen

Externat

Inga planerade tillfällen

Sida 40/40 - 2017-01-18


