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IF Metalls studieorganisation
Varför ska vi utbilda oss?

IF Metall Gävleborg är en del av den svenska arbetarrörelsen, där studieförbundet ABF 

också ingår. Vi har ett nära samarbete med ABF i vårt distrikt och kör alla våra 

utbildningar enligt ABF:s pedagogiska modell, ofta på ABF och ibland genom ABF

Utbildning i olika former och på olika sätt behövs för att kunna ”hänga med” och 

förhoppningsvis förstå det som händer och sker på arbetsplatsen, och i samhället. 

Det gäller oavsett om jag är förtroendevald eller medlem.

Som förtroendevald har jag valts till ett uppdrag och därmed fått en arbetsuppgift att 

uträtta. Utbildning i det sammanhanget är alltså en konsekvens av att jag blivit 

förtroendevald och en förutsättning för att klara uppdraget. 

Det är ett fint uppdrag att vara förtroendevald och ska vara något att vara stolt över!

Som facklig organisation blir vi aldrig bättre än de krav medlemmarna ställer på oss. 

Att ha välutbildade medlemmar med bred facklig kunskap gör att de förtroendevalda 

måste kunna lite mer och vara lite mer alerta! 

Som utbildad medlem gör du dig själv en tjänst!

Övergripande mål för alla utbildningar är att:

 Skapa kunskap och medvetenhet om IF Metalls idé och mål.

 Stärka självkänsla, kommunikationsförmåga, medvetenhet och identitet.

 Skapa medvetenhet om arbetssätt som leder till delaktighet och utveckling.

 Öka förmågan att utveckla och genomföra våra uppgifter.

 Skapa medledarskap i IF Metalls organisation.

 Styrelsen har ansvaret för studieverksamheten

 Styrelsen beslutar om målsättningen med verksamheten, omfattning och inriktning

 Studieverksamheten planeras av styrelsen eller av delegerad part

 Studieorganisatören är styrelsens verktyg för studieverksamheten

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats e-

mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör
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IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans 

arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. 

Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, 

byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Över 30 000 av medlemmarna är dessutom förtroendevalda, fackligt aktiva, på 

arbetsplatserna.

IF Metall består av 36 avdelningar där du som medlem tillhör en. En avdelning begränsas 

geografiskt av en eller flera kommuner och finns för att lokalt ge stöd till den fackliga 

verksamheten.

Vi arbetar för medlemmarnas intressen och för ett demokratiskt och jämställt samhälle. 

Ingen ska kunna tvingas att arbeta till sämre ersättning eller arbetsvillkor än vad som står i 

kollektivavtalet. Kollektivavtalet är fackföreningens kärna.

Här kan du bland annat läsa om vårt uppdrag, våra värderingar och hur vår organisation 

är uppbyggd.

Löftet
Vi lovar och försäkrar

att aldrig någonsin

under några omständigheter

arbeta till lägre lön 

eller sämre villkor 

än de vi nu lovar varandra.

Vi lovar varandra detta

i den djupa insikten 

att om vi alla håller detta löfte

så måste arbetsgivaren 

uppfylla våra krav!
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Tänk på att….
Prioritera dina studier och om förhinder uppstår – lämna återbud i god tid, så vi slipper 

använda medlemsavgifterna till onödiga avbokningskostnader.

Välkommen till studieåret 2019
Kunskap är mer än fakta. Kunskap är förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme. Kunskap 
är personlig och utvecklar gruppen. 

Kursanmälan
Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats e-
mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör på din klubb/grupp eller till 
studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör. Om du har allergier, special 
kost eller önskemål om hjälpmedel under utbildningen så meddela det vid anmälan. 

Om anmälningstiden har gått ut så ring och hör för oftast går det att få in någon till.

När det gäller internat så ligger sista anmälningsdag tidigare pga. att det är höga 
avbokningskostnader.

Återbud
Om du blir förhindrad att delta på kursen måste du lämna återbud snarast till avdelningen eller 
om det är tätt inpå utbildningen direkt till handledaren.

Ledigt för fackliga studier
Ansökan om ledigt ska göras senast 14 dagar före utbildningens start. Rekommendationen är att 
söka ledigt hos arbetsgivaren i samband med anmälan till utbildningen.

Ersättning
Medlemmar får ett skattefritt stipendium på 116 kr/timme. 

Förtroendevalda får antingen betalt från sin arbetsgivare eller förlorad förtjänst från IF Metall 
Gävleborg, beroende på vilken utbildning det är. Förtroendevald som går en medlemsutbildning 
får ett skattefritt stipendium på 116 kr/timme om de inte får förlorad förtjänst från arbetsgivaren.
För friskift gäller det att i första hand undvika utbildningar som kolliderar med dessa, om det 
finns andra utbildningsdatum inom en inte alltför lång framtid. Om utbildningen trots allt måste 
genomföras på ett friskift betalas utbildningsarvode på 171 kr/närvarotimme av avdelningen. 

Vid utbildning på annan ort än där du arbetar utgår reseersättning med 18,50kr/mil skattefritt eller 

buss- tågkostnad mot kvitto. Har deltagare kortare än en mil till utbildningen utgår ingen 

reseersättning. Reseersättning utfaller också vid friskift om deltagare har mer än en mil enkel väg 

till utbildning. Dock utfaller inte ersättning om resvägen ändå skulle göras till arbetsplatsen.

För miljöns och ekonomins skull strävar vi efter samåkning så långt det är möjligt. Vid 

samåkning utfaller det högre beloppet på 32kr/mil där mellanskillnaden från 18.50 är 

skattepliktig. 

För nattskift gäller det att i första hand undvika utbildningar som kolliderar med dessa, om det 
finns andra utbildningsdatum inom en inte alltför lång framtid. 

Om inte det går att undvika utbildning på nattskift så gäller ersättningarna för det antal dagar 
kursen är plus natten efter. Detta gäller inte om deltagaren väljer att jobba natten efter.

Förtäring vid utbildningar
Förtäring gäller för alla utbildningar som är heldagsutbildningar.

Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.
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Medlemsutbildning

Medlem i facket
Steg 1 (Tvärfacklig) 3 dagar

Att få gå medlemsutbildningen är en av flera rättigheter du har som medlem. Utnyttja den för 

att få mer kunskap om dina andra rättigheter. Man tar upp grundläggande frågor om facket 

som bl.a. handlar  om vem bestämmer lönen? Kan arbetsgivaren avskeda vem som helst? Vad 

händer om jag skadar mig på jobbet? Vem bestämmer i en fackförening? Vad går fackavgiften 

till? Hur väljer man fackliga företrädare? Vad gör ett skyddsombud?

Utbildningen handlar om medlemskapets värde och varför det är viktigt för oss arbetstagare 

att ingå i en fackförening.

Tillsammans är vi starka.

Målgrupp: Alla medlemmar

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med 

studieledighetslagen.

Ersättning: Du erhåller ett skattefritt 

stipendium på 116kr/närvarotimme

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats e-

mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör .
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Tid Plats   Sista anm.

20-22/2 Sandviken 21/1

25-27/3 Sandviken 25/2

6-8/5 Sandviken 5/4

25-27/9 Sandviken 26/8

4-6/11 Sandviken 4/10

13-15/2 Gävle 14/1

10-12/4 Gävle 11/3

20-22/5 Gävle 18/4

9-11/9 Gävle 12/8

25-27/11 Gävle 25/10

4-6/3 Ockelbo 4/2

21-23/10 Ockelbo 20/9

6-8/3 Hofors 6/2

10-12/6 Hofors 10/5

Tid Plats   Sista anm.

9-11/10 Hofors 13/9

2-4/12 Hofors 4/11

19-21/2 Bollnäs 21/1

9-11/4 Bollnäs 11/3

8-10/10 Bollnäs 9/9

19-21/11 Bollnäs 18/10

2-4/4 Ljusdal 4/3

19-21/3 Edsbyn 22/2

22-24/10 Edsbyn 23/9

21-23/5 Hudiksvall 18/4

12-14/3 Söderhamn 12/2

24-26/9 Söderhamn 23/8

7-9/5 Bergsjö 8/4
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Medlemsutbildning

Facket och samhället
”Den röda tråden”

Steg 2 (Tvärfacklig) 3 dagar

Vad kan du som medlem göra för att förändra saker du tycker är dåligt, på jobbet och i 

samhället. Fackföreningens ideologi, den politiska organisationen och varför engagera sig för 

fackliga/politiska frågor är några av de olika arbetspassen i denna utbildning. Du får lära dig 

mer om ideologier och facklig-politisk samverkan. 

Målgrupp: Alla medlemmar

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med studieledighetslagen.

Ersättning: Du erhåller ett skattefritt stipendium på 116kr/närvarotimme

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats e-

mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör .
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Tid Plats   Sista anmälning

8-10/4 Sandviken 8/3

3-5/6 Sandviken 3/5

2-4/10 Sandviken 2/9

18-20/11 Sandviken 18/10

19-21/3 Gävle 18/2

15-17/5 Gävle 15/4

4-6/9 Gävle 12/8

9-11/12 Gävle 11/11

24-26/4 Ockelbo 25/3

13-15/11 Ockelbo 14/10

Tid Plats Sista anmälning

3-5/4 Hofors 4/3

26-28/8 Hofors 26/7

7-9/5 Bollnäs 8/4

10-12/12 Bollnäs 11/11

27-29/5 Edsbyn 26/4

3-5/12 Edsbyn 4/11

3-5/6 Hudiksvall 3/5

14-16/5 Söderhamn 15/4

15-17/10 Söderhamn 16/9

mailto:studier.avd07@ifmetall.se


Medlemsutbildning

Facklig Politisk Grundutbildning 
3 dagar
Innehåll i utbildningen: 

Vad är politik? Vad är ideologi? Vad står partierna för och vad är vår organisations roll? Hur 
ser historien ut? Vad kan vi påverka och varför? Vad är din roll som medlem? 

Målgrupp: Alla medlemmar

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med studieledighetslagen.

Ersättning: Du erhåller ett skattefritt stipendium på 116kr/närvarotimme

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats e-

mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör .
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Tid Plats Sista Anmälningsdag

11-13/9 Gläntan 9/6
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Medlemsutbildning

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats e-

mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör .

Avtalet
1 dag

Innehåll: Grundläggande om reglerna i arbetslivet.

Kollektivavtalet på arbetsplatsen och hur

lag och avtal samverkar samt hur de kan påverkas. 

Målgrupp: Alla medlemmar

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med studieledighetslagen.

Ersättning: Du erhåller ett skattefritt stipendium på 116kr/ närvarotimme
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Arbetsmiljö för medlemmar
1 dag

Innehåll: Den här kursen är en introduktion till arbetsmiljöarbetet för alla 

anställda. Den beskriver på ett övergripande och enkelt sätt hur var och en på 

arbetsplatsen kan vara delaktig i att förbättra arbetsmiljön. 

Kursen tar bland annat upp arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter, 

skyddsombudets roll och en arbetsmiljöfrågas väg och risker i arbetsmiljön. 

Målgrupp: Alla medlemmar

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med studieledighetslagen.

Ersättning: Du erhåller ett skattefritt stipendium på 116kr/ närvarotimme

Tid Plats Sista anmälningsdag

1/3 Söderhamn 1/2

27/8 Gävle 20/6

Tid Plats Sista anmälningsdag

18/2 Hofors 18/1

26/8 Bollnäs 20/6

mailto:studier.avd07@ifmetall.se


Medlemsutbildning

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats e-

mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör .
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Jämställdhetsutbildning
(Tvärfacklig) 2 dagar

Innehåll i utbildningen:

Grundläggande kunskap i jämställdhet för att förstå rådande 

normer och strukturer i samhället och på arbetsplatsen.

Samkörs med utbildningen för förtroendevalda. 

Skriv i anmälan att du är medlem.

Målgrupp: Alla medlemmar

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med studieledighetslagen.

Ersättning: Du erhåller ett skattefritt stipendium på 116kr/ närvarotimme

Tid Plats Sista anmälningsdag

27-28/2 Gläntan 28/1

12-13/9 Sandviken 19/8
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Medlemsutbildning

Pensionsval
2 dagar

Utbildningen vänder sig till alla medlemmar som är intresserad av att ha koll på sin 

pension. 

Vad som står i det Orange kuvertet och Fora beskedet?

Vad påverkar din pension och hur påverkar du din pension?

Pensionsmyndigheten gästar utbildningen.

Målgrupp: Alla medlemmar

Förkunskap: Du som har gått ”Medlem i Facket” innan har förtur.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med studieledighetslagen.

Ersättning: Du erhåller ett skattefritt stipendium på 116kr/närvarotimme

Tid Plats Sista anmälningsdag

1-2/4 Gävle 1/3

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats 

e-mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör .
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Medlemsutbildning

Försäkringar
2 dagar

Vilka försäkringar gäller för dig? Vad har du för försäkringar?

Du får en inblick i vilka Socialförsäkringar, Avtalsförsäkringar, Medlemsförsäkringar och 
Privata försäkringar som finns.

Målgrupp: Alla medlemmar

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med studieledighetslagen.

Ersättning: Du erhåller ett skattefritt stipendium på 116kr/närvarotimme

Tid Plats Sista Anmälningsdag

24-25/10 Gävle 24/9

 

 

 

 

 

 

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats e-

mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör .
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Organisationslyftet

Under kongressperioden 2017-2020 har Organisationsenheten på förbundet fått extra 

pengar för att genomföra ett organisationslyft för ökad kunskap hos förtroendevalda på 

klubbar.

Det innebär att det kommer att satsas på de utbildningar som ingår i organisationslyftet 

medan andra utbildningar får stå tillbaka. 

Organisationslyftet är initierat på grund av att det på klubbarna begås för många fel i 

ärenden, redan på ett tidigt stadium, där det sedan, på grund av felet inte går att driva 

ärendet centralt. 

Målet med organisationslyftet är att alla förtroendevalda på klubbar ska senast 2020 gått:

• Vald på jobbet

• AGERA

• Lagar i arbetslivet

• Kollektivavtalet

• Förhandlarutbildning (för de med förhandlingsmandat)

Dessutom finns ett krav på att 20% av medlemskåren i avdelningen ska ha gått Medlem i 

facket innan kongressperiodens slut.

För att lyckas med detta kommer vi behöva jobba mycket mer aktivt med studieinventering 

och studieplanering på klubbarna i avdelningen. Vi behöver också börja ställa frågan lite 

annorlunda. Från ”vill du gå på kurs” till ”när vill du gå denna kurs?” Som förtroendevald 

har du inte möjligheten att välja bort att utbilda dig. Det ingår i uppdraget.

Har du funderingar eller behöver hjälp så hör av dig till avdelningens studieorganisatör så 

löser vi det. 

026-279752 eller studier.avd07@ifmetall.se
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Grundutbildning för förtroendevalda

14

Vald på jobbet 3 dagar + Agera 4+3 dagar

Kollektivavtalet 3 dagar

Utöver dessa utbildningar finns det andra utbildningar 

som är bra att ha som Lagar i arbetslivet, 

Jämställdhetsutbildningen m.fl.
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Alla i en klubb eller gruppstyrelse

Vald på jobbet 3 dagar + Agera 4+3 dagar

Kollektivavtalet 3 dagar

Lagar i arbetslivet 3+3 dagar

Minst 1 i alla klubb/gruppstyrelser ska gå.

Insikter

Jämställdhetsutbildningen 2 dagar

Utöver dessa utbildningar finns det funktionsutbildningar som 

Förhandlarteknik, Sekreterarutbildning, ordförandeutbildning, 

Valberedningsutbildning mm. Det som ingår i din ombudroll 

helt enkelt. Sedan finns det centrala utbildningar också som är 

lite mer fördjupningar i ämnena.
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Utbildningsgången för Skyddsombud

Vald på jobbet 3 dagar + Agera 4+3 dagar

Kollektivavtalet 3 dagar

Bättre arbetsmiljö BAM 5 dagar

Systematisk arbetsmiljö SAM 2+3 dagar

Arbetsmiljö i praktiken 4 dagar

Psykosocial arbetsmiljö 3 dagar

Utbildningarna i de två första rutorna kan du ta i vilken 

ordning du vill, men du lär gå Vald på jobbet innan Agera

Utbildningarna i de tre rutorna under kan du ta i vilken ordning du vill.

Utöver dessa utbildningar finns det andra utbildningar 

som är bra att ha som Jämställdhetsutbildningen eller 

andra centrala utbildningar.

Lagar i arbetslivet 3+3 dagar



Utbildning av förtroendevalda

Vald på jobbet + Agera
3+4+3 dagar eller 3+2+2+3 dagar

Vald på jobbet är de 3 första dagarna och den är tvärfacklig.

Utbildningen vänder sig till nya förtroendevalda eller de som inte har någon grundläggande 

facklig utbildning som förtroendevald. 

Ett axplock ur utbildningens innehåll: 

Din roll som förtroendevald, rättigheter och skyldigheter, Förtroendemannalagen, IF 

Metalls idé och mål – handlingslinjerna mm.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Fyra dagar förlorad arbetsförtjänst från den fackliga organisationen och tre 

dagar skall arbetsgivaren ersätta enlig § 7 förtroendemannalagen.

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats e-

mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör .
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Tid Plats Sista anmälning

13-15/3 Sandviken 15/2

15-18/4

8-10/5

25-27/11 Sandviken 25/10

13-16/1 2020

27-29/1 2020

16-18/9 Gävle 19/8

14-15/10

24-25/10

11-13/11

19-21/8 Hofors 20/6

2-5/9

23-25/9

Tid Plats Sista anmälning

3-5/6 Bollnäs 6/5

19-22/8

9-11/9

17-19/9 Edsbyn 19/8

1-4/10

16-18/10

23-25/4 Hudiksvall 25/3

20-21/5

27-28/5

10-12/6
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Utbildning av förtroendevalda

Kollektivavtalet 
3 dagar

Målgrupp: Förtroendevalda. 

Förkunskaper: Vald på jobbet, Agera

Innehåll: Skillnaden mellan olika avtal, skillnad mellan avtal och lag, hur ett avtal blir till. 
Du får även lära dig att hitta i avtalet. Rätts- och intressetvister, olika avtal på 
arbetsmarknaden och processen bakom ett riksavtal.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med § 7  
förtroendemannalagen.

Tid Plats Sista anmälningsdag

7-9/10 Hofors 9/9

9-11/12 Gläntan (Internat) 7/10

13-15/2 Hudiksvall 14/1

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats e-

mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör .
18
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Lagar i Arbetslivet 
3+3 dagar

Målgrupp: Förtroendevalda 

Förkunskaper: Vald på jobbet, Agera och Kollektivavtalet.

Innehåll: Viktiga regler i MBL, LAS, diskrimineringslagen samt viktiga delar i FML, 
föräldraledighetslagen, kvittningslagen, semesterlagen och studieledighetslagen.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med § 7 
förtroendemannalagen.

Tid Plats Sista anmälningsdag

6-8/3 & 27-29/3 Sandviken 6/2

2-4/9 & 16-18/9 Gläntan (Internat) 20/6

18-20/3 & 3-5/4 Hudiksvall 18/2

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, 

arbetsplats e-mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller 

till studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör 19

Utbildning av förtroendevalda

Jämställdhetsutbildning 
(Tvärfacklig) 2 dagar 

Målgrupp: Förtroendevalda.

Innehåll: Utbildningen bygger på att utveckla jämställdheten på arbetsplatsen.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Gävleborg.

Samkörs med utbildningen för medlemmar. Skriv i anmälan att du är förtroendevald.

Tid Plats Sista anmälningsdag

27-28/2 Gläntan (Internat) 28/1

12-13/9 Sandviken 19/8
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Utbildning av förtroendevalda

Bättre Arbetsmiljö BAM 
(Tvärfacklig) 5 dagar

Målgrupp: Skyddsombud, klubb/gruppordförande, förhandlare, arbetsgivare och 

förtroendevalda som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Förkunskaper: Inga.

Innehåll: Utbildningen ger grundläggande kunskaper om lagar, regelverk för avtal och 

föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön. Chefernas och skyddsombudens 

roller och ansvar samt hur man ska samverka. Att kunna identifiera och hantera faktorer som 

är negativa respektive positiva för arbetsmiljön, hur man kan genomföra förebyggande 

arbetsmiljöarbete.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med § 7 

förtroendemannalagen.

OBS! Arbetsgivaren ska betala kursavift på 6400:- till ABF + ev. logi & middag. Arbetsgivaren 

ska bekräfta skriftligen på särskild anmälningsblankett som får vid anmälan. 

Tid Plats Sista anmälningsdag

4-6/2 & 11-12/2 Gävle 4/1

25-27/3 & 1-2/4 Gävle 25/2

26-28/8 & 2-3/9 Gävle 26/7

28-30/10 & 4-5/11 Gävle 27/9

19-21/2 & 4-5/3 Ljusdal 18/1

19-21/3 & 3-4/4 Bollnäs 19/2

8-10/10 & 28-29/10 Edsbyn 6/9

14-15/5 & 27-29/5 Hudiksvall 15/4

1-2/10 & 15-17/10 Söderhamn 2/9

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats 
e-mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör . 20
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Utbildning av förtroendevalda

Systematisk arbetsmiljö SAM 
(Tvärfacklig) 3 dagar

Målgrupp: Skyddsombud, klubb/gruppordförande, förhandlare och andra förtroendevalda 

som arbetar med arbetsorganisation och hållbart arbete. 

Förkunskaper: Agera (VPJ), Kollektivavtalet, Bättre arbetsmiljö (BAM)

Innehåll: Utbildningen ger grundläggande begrepp, samhällets styrning och krav, ansvar och 

uppgiftsfördelning, samverkan i arbetsmiljöarbetet, de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna, 

kartläggning – undersökning av arbetsförhållanden, riskbedömning och handlingsplan, 

rutiner och instruktioner, uppföljning och utvärdering, företagshälsovårdens roll, 

arbetsmiljöverkets tillsyn och praktikfall.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med § 7 

förtroendemannalagen.

OBS! Arbetsgivaren ska betala kursavift på 3000:- till ABF + ev. logi & middag.

Arbetsgivaren ska bekräfta skriftligen på särskild anmälningsblankett som får vid anmälan. 

Tid Plats Sista anmälningsdag

13-15/5 Gävle 15/4

2-4/12 Gävle 1/11

16-18/9 Bollnäs 16/8

11-13/11 Edsbyn 11/10

26-27/11 Hudiksvall 28/10

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats 
e-mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör . 21
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Utbildning av förtroendevalda

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats 
e-mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör . 22

Psykosocial arbetsmiljö 
3 dagar eller 2 dagar
Förkunskaper: Bättre arbetsmiljö (BAM), Agera (VPJ), Kollektivavtalet

Innehåll: Att skapa medvetenhet om de psykosociala problem som finns på arbetsplatsen och 

som kan leda till utslagning från arbetslivet och samhället. Vi går in på hur man kan se 

tecken på problem och hur man som person kan stötta. Vi går även igenom vilka stöd som 

finns i samhället.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med § 7 

förtroendemannalagen.

OBS! Arbetsgivaren ska betala kursavgift på 2600:- till IF Metall/ABF + ev. logi & middag. 

Arbetsgivaren ska bekräfta skriftligen på särskild anmälningsblankett som får vid anmälan. 

Tid Plats Sista anmälningsdag

20-22/2 Hofors 21/1

18-20/9 Söderhamn 19/8

5-6/11(2 dagar) Hudiksvall (ABF:s egna) 7/10

3-4/12 (2 dagar) Ludvika (ABF:s egna) 4/11

Arbetsmiljö i Praktiken 
2+2 dagar

Målgrupp: Skyddsombud, klubbordförande, förhandlare och andra förtroendevalda som 

arbetar med arbetsorganisation och hållbart arbete. 

Förkunskaper: Vald på jobbet, Agera, Bättre Arbetsmiljö (BAM), Kollektivavtalet

Innehåll: Detta är en repetition av BAM. Komma igång att arbeta mer aktivt med 

arbetsmiljöfrågorna på sin egen arbetsplats. IF Metalls syn på arbetsmiljö och hållbart 

arbete.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med § 7 

förtroendemannalagen.

Tid Plats Sista anmälningsdag

8-9/4 & 25-26/4 Hofors 8/3

9-10/9 & 26-27/9 Hudiksvall 12/8
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Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, 

arbetsplats e-mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller 

till studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör 23

Utbildning av förtroendevalda

Diskriminering i arbetslivet 
2 dagar

Vilka är diskrimineringsgrunderna och vilken lagstiftning gäller? Hur upptäcker, 

förebygger och åtgärdar vi diskriminering i arbetslivet? Hur lagen har tillämpas och tolkas 

av domstolarna.

Förkunskaper: Agera och Lagar i arbetslivet eller motsvarande.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med § 7 

förtroendemannalagen.

Tid Plats Sista anmälningsdag

22-23/10  Ludvika, Brunnsvik 23/9

Medlemssamtal/Uppsökarutbildning 
(Tvärfacklig) 2 dagar

Kursen behandlar uppsökande verksamhet för studier. Samtalet med medlemmarna är 
grunden för en bra rekrytering. Dialogen med dem är ett genomgående tema på 
utbildningen.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Gävleborg.

Tid Plats Sista anmälningsdag

11-12/11 Sandviken 11/10
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Utbildning av förtroendevalda

Representantskapsutbildning 
2 dagar

Målgrupp: Representantskapsombud

Innehåll: Vad betyder det att vara Representantskapsombud? Vad är ett 
Representantskap? Hur fungerar mötesformen? Du som representantskapsombud bör gå 
denna utbildning för att kunna verka som ombud. Hur skriver man en motion?

Denna utbildning kan också köras för en större klubb eller grupps 
representantskapsombud. Hör i så fall av er till avdelningens studieorganisatör.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Gävleborg.

Tid Plats Sista anmälningsdag

1-2/4 Gläntan (internat) 18/2

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats e-

mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör .
24

Förhandlarteknik
4 dagar (Tvärfacklig)

Målgrupp: Förtroendevalda som i någon form förhandlar 

med arbetsgivaren.

Förkunskaper: Agera (Förtroendevald !, Gruff), Lagar i arbetslivet och Kollektivavtalet.

Innehåll: Deltagaren får kunskap om grunderna i förhandlingsrätten, förhandlingens olika 

faser, vad som kännetecknar en bra förhandlare och hur man kan utvecklas i den rollen.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med § 7 

förtroendemannalagen.

Tid Plats Sista anmälningsdag

26-29/3 Gläntan (Internat) 26/2

5-7/3 & 10/4 Hudiksvall 5/2
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Utbildning av förtroendevalda

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats 
e-mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör . 25

Mötesteknik 
(Tvärfacklig) 1 dag 

Innehåll: För att veta hur ett möte går till och att kunna hänga med behövs vissa 

grundläggande kunskaper om ett mötes gång.  I denna utbildning går vi igenom ord, 

förfaranden och  andra avgörande saker för att ett möte ska blir så bra som det kan bli. 

Denna utbildning kan också köras för en styrelse eller annan grupp som har möten efter en 

agenda. Hör i så fall av er till avdelningens studieorganisatör. 

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Gävleborg.

Tid Plats Sista anmälningsdag

11/3 Gävle 11/2

Valberedarutbildning 
(Tvärfacklig) 2 dagar

Målgrupp: Valberedare

Innehåll: valberedningens funktion, betydelsen av en fungerande valberedning, 

verktygslåda och arbetssätt för arbetet på hemmaplan.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Gävleborg.

Tid Plats Sista anmälningsdag

23-24/9 Gläntan 23/8
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Utbildning av förtroendevalda

Kassör- och Revisorsutbildning 
(Tvärfacklig) 2 dagar

Målgrupp: Kassör, Revisor

Innehåll: Kassörens och revisons roller, ekonomi i fackföreningen, regelverk, bokföring och 
revison.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Gävleborg.

Tid Plats Sista anmälningsdag

6-8/5 Gläntan 5/4

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats 
e-mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör . 26

Sekreterarutbildning 
(Tvärfacklig) 2 dagar

Målgrupp: Sekreterare
Innehåll: Sekreterarens roll och uppgifter, protokollskrivande, lagar och skrivövningar.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Gävleborg.

Tid Plats Sista anmälningsdag

16-17/5 Gläntan 16/4

Ordförandeutbildning 
(Tvärfacklig) 2+2 dagar
Målgrupp: Ordförande, Vice ordförande

Innehåll: Rollen som ordförande, ledarskap, föreningskunskap, mötesteknik, media, nätverk 

mm. Det är inte lätt att vara ordförande, men dessbättre är föreningslivets allmänna regler 

ganska enkla och logiska. Vi kommer att gå igenom det viktigaste man bör kunna för att leda 

ett möte och föreningens övriga verksamhet. En stor del ägnas åt ledarskap, det vill säga om 

hur en ordförande kan leda och fördela styrelsens uppgifter.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Gävleborg.

Tid Plats Sista anmälningsdag

21-22/5 & 27-28/8 Brunnsvik Ludvika 18/4

mailto:studier.avd07@ifmetall.se


Utbildning av förtroendevalda

Studieorganisatörsutbildning grund
(Tvärfacklig) 4 dagar

Målgrupp: Studieorganisatörer och studiekommittéledamöter.

Förkunskaper: Medlemsutbildning ,Vald på jobbet och Agera

Innehåll: Varför utbildning är viktigt, rollen och uppgifterna som studieorganisatör. 
Studieledighets- och förtroendemannalagen. Min organisation och studieorganisationen. 
Planering, samtalsmetoder- att rekrytera till utbildning. Vad är folkbildning. Hur ser 
kursutbudet ut?

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med § 7 

förtroendemannalagen.

Tid Plats Sista anmälningsdag

10-11/4 Gläntan 11/3

23-24/5 Brunnsvik Ludvika

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats 
e-mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör . 27

Studieorganisatörsutbildning vidare
(Tvärfacklig) 3 dagar

Målgrupp: Studieorganisatörer

Förkunskaper: Medlemsutbildning, Vald på jobbet, Agera och Studieorganisatörsutbildning 
grund.

Innehåll: Bildningens och studiernas betydelse för att nå organisationens mål, utveckla den 
fackliga verksamheten och demokratin. Kartläggning och analysering av bildningsbehov 
utifrån olika perspektiv. Utbud/verksamhet. Rekrytering/anmälan. Genomförande och följa 
upp och utvärdera. Vilka grundförutsättningar och framgångsfaktorer är nödvändiga för att 
kunna driva och bedriva en lyckad studieverksamhet.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med § 7 

förtroendemannalagen.

Tid Plats Sista anmälningsdag

12-14/11 Brunnsvik Ludvika 11/10
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Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats 
e-mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör . 28

Handledarutbildning grund
(Tvärfacklig) 5 dagar

Alla handledare i avdelningen ska gå denna utbildning för att få kunskap om rollen och få 
prova olika pedagogiska modeller. Allt för att kunna nå alla deltagare på kursen.

Innehåll: Folkbildningen och dess pedagogik, gruppdynamik, rollen som ledare, värderingar, 
lärande, lärostilar, metoder & verktyg, och praktisk kunskap (blanketter mm).

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Gävleborg.

Tid Plats Sista anmälningsdag

4-6/2 Gläntan 4/1

11-12/3 Brunnsvik Ludvika

Utbildning av förtroendevalda

Handledarutbildning Vidare
(Tvärfacklig) 3 dagar

Alla handledare i avdelningen ska gå denna utbildning för att få kunskap om rollen och få 
prova olika pedagogiska modeller. Allt för att kunna nå alla deltagare på kursen.

Innehåll: Hur möter man människor i olika  utbildningssituationer, metoder & verktyg, 
normer & värderingar, fördjupning lärostilar och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp: Handledare som varit verksam minst 1 år och genomfört minst 4

Utbildningar.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Gävleborg.

Tid Plats Sista anmälningsdag

Datum och plats för den här utbildningen kommer senare

mailto:studier.avd07@ifmetall.se


Central utbildning av förtroendevalda

Ledarutveckling 
1+3+3+3 dagar

IF Metalls ledarutveckling är en spetsutbildning för förtroendevalda i IF Metall. 
Målgruppen är ledare i IF Metall – förtroendevalda som leder en grupp av andra 
förtroendevalda. Det kan vara klubbordförande, handledare, ansvariga för olika 
kommittéer/arbetsgrupper.

Förkunskaper: Agera, Insikter, Kollektivavtalet, Lagar i arbetslivet. Sökande kan också 
ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, vilket ska intygas av avdelningen. Det 
är en klar fördel om deltagarna redan praktiserat ledarskap när de går utbildningen, de 
har då en erfarenhet att referera och reflektera till. 

Som ett led i förbundets jämställdhetsarbete ser vi gärna kvinnliga sökande.

Utbildningsmål 

–Att ledaren blir aktivt understödjande och en levande förebild för att utveckla 
verksamheten.

–Att ledaren i sitt förhållningssätt och i sina handlingar tydliggör IF Metalls föreningsidé 
och grundvärderingar.

–Att skapa lust, engagemang och vilja för en fortsatt utveckling av sig själv som ledare.

OBS! Det kan dröja ett tag innan man får bekräftat att man är anmäld till denna 
utbildning. Då det är en central utbildning tas beslutet i AU/avdelningsstyrelsen om man 
ska bli anmäld eller inte.

Tid Plats Sista anmälningsdag

27/5 Skåvsjöholm 29/3

3-5/9

1-3/10

5-7/11

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats 
e-mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör . 29
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Hållbart arbete, 

Arbetsorganisation och lönesystem
5 dagar
Målgrupp: Förtroendevalda på klubbar, avdelningarnas förändringsledare, lokalombudsmän som 
deltar i partsgemensamma utvecklingsprojekt och/eller förhandlar om förändring av 
arbetsorganisation, lönesystem och kompetensutveckling.

Teamrekrytering tillämpas, vilket innebär att det ska vara minst två sökande från varje arbetsplats. 
Förändringsledare och lokalombudsmän bör gå utbildningen tillsammans med en eller flera klubbar 
från samma avdelning.

Förkunskaper: Agera, Kollektivavtalet.

Innehåll: Kursen är en sammanslagning av de centrala kurser i Hållbart arbete och Lönesystem och 
Befattningsutveckling som tidigare har hållits. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna 
tillräckligt med kunskaper och argument för att ta initiativ till ett förändringsarbete där den lokala 
fackliga organisationen har ett aktivt inflytande för att påverka arbetsplatsens arbetsorganisation 
och lönesystem för utveckling i arbetet för utveckling i lön.

Arbetsorganisation, lean production, produktionssystem, kompetensutveckling, 
lönesystem/lönesättning, utvecklingsprocesser i partssamverkan samt tillämpliga lagar och avtal på 
området.

Ledighet: Deltagare söker ledigt i enlighet med § 6 förtroendemannalagen.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med § 7 

förtroendemannalagen. Förbundskontoret står för resa, kost och logi.

OBS! Det kan dröja ett tag innan man får bekräftat att man är anmäld till denna utbildning. Då det 
är en central utbildning tas beslutet i AU/avdelningsstyrelsen om man ska bli anmäld eller inte.

Tid Plats Sista anmälningsdag

11-15/3 Rönneberga 11/1

20-24/5 Skåvsjöholm 22/3

2-6/9 Skåvsjöholm 28/6

Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, 
arbetsplats e-mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör .
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Central utbildning av förtroendevalda
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Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats 
e-mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör .
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För klubbar

MBL
4 timmar

Behöver er klubb och arbetsledning på företaget mer kunskap om Medbestämmandelagen? 

Avdelningen har gjort en MBL-utbildning på fyra timmar som med fördel kan köras 

tillsammans med företaget. Vi går igenom grunderna i MBL och varför det är viktigt att hitta 

ett gemensamt arbetssätt angående den. Hör av er till avdelningens studieorganisatör för 

bokning eller mer information. 

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med § 7 

förtroendemannalagen.

Introduktion för klubbar
4 timmar

Har ni planer på att bilda en klubb på er arbetsplats eller har ni en klubb men tycker att det 

är svårt med all administrativ formalia? Nu har ni en möjlighet att få en klubbintrodiktion på 

fyra timmar då en representant från avdelningen kommer och går igenom vad som krävs av 

en klubb. Ledighet och lön enligt överenskommelse efter dialog.

De utbildningar som är i IF Metalls regi kan vi i de flesta fall ordna så 

att de går att köra på företaget om företaget går med på det och står 

för lokal och förlorad förtjänst. Minimikrav är att det lär vara minst 5 

deltagare. Deltagarna behöver inte vara från samma företag. Om 

önskemål finns så kontakta avdelningens studieorganisatör.
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Anmälan kan Du göra via telefon eller e-post innehållande: namn, adress, Pers nr, arbetsplats 
e-mail och telefonnummer. Gör detta till Din lokala studieorganisatör eller till 

studier.avd07@ifmetall.se om ni inte har en lokal studieorganisatör . 32

Klubbstyrelseutveckling
8 till 12 dagar (Delvis Internat)

Utbildningen vänder sig till hela styrelsen. Deltagarna ska ha kunskaper som motsvarar 
Agera, Lagar i arbetslivet och kollektivavtalet. Grupprekrytering är alltså en förutsättning 
för utbildningen. Målgruppen är klubb- eller gruppstyrelser. Syftet med utbildningen är att i 
linje med IF Metalls idé och mål skapa förutsättningar för att få en väl fungerande styrelse 
som har fokus på demokratiskt ledarskap, med förmåga att kontinuerligt utveckla kompetens, 
verksamhet och arbetsformer inriktade på alla medlemmars delaktighet och ansvar.

Utbildningen börjar med en introduktionsdag.

Ersättning: Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Gävleborg.

Finns intresse från er styrelse så hör av er till er avdelningens studieorganisatör.

För klubbar
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Kalendarium
Vecka: Februari: Kurs: Plats:

6,7 4-6 +11-12 BAM Gävle

6,11 4-6 +11-12/3 Handledarutbildning Gläntan, Ludvika

7 13-15 Kollektivavtalet Hudiksvall

7 13-15 Medlem i facket Gävle

8 18 Arbetsmiljö för medlemmar Hofors

8 19-21 Medlem i facket Bollnäs

8, 10 19-21 + 4-5/3 BAM Ljusdal

8 20-22 Medlem i facket Sandviken

8 20-22 Psykosocial arbetsmiljö Hofors

9 27-28 Jämställdhetsutbildning Gläntan

Vecka: Mars: Kurs: Plats:

9 1 Avtalet för medlemmar Söderhamn

10 4-6 Medlem i facket Ockelbo

10, 15 5-7 + 10/4 Förhandlarteknik Hudiksvall

10 6-8 Medlem i facket Hofors

10, 13 6-8 + 27-29 Lagar i arbetslivet Sandviken

11 11-15 Hållbart arbete….. Rönneberga

11 12-14 Medlem i facket Söderhamn

11 13-15 Vald på jobbet Sandviken

12, 14 18-20 + 3-5/4 Lagar i arbetslivet Hudiksvall

12 19-21 Den röda tråden Gävle

12 19-21 Medlem i facket Edsbyn

12, 14 19-21 +3-4/4 BAM Bollnäs

13 25-27 Medlem i facket Sandviken

13, 14 25-27 + 1-2/4 BAM Gävle

13 26-29 Förhandlarteknik Gläntan

Vecka: April: Kurs: Plats:

14 1-2 Pensionsval Gävle

14 1-2 Representantskapsutbildning Gläntan

14 2-4 Medlem i facket Ljusdal

14 3-5 Den röda tråden Hofors

15, 17 8-9 + 25-26 Arbetsmiljö i praktiken Hofors

15 8-10 Den röda tråden Sandviken

15 9-11 Medlem i facket Bollnäs

15, 21 10-11 + 23-24/5 Studieorganisatörsutbildning Gläntan, Ludvika

15 10-12 Medlem i facket Gävle

16, 19 15-18 + 8-10/5 Agera Sandviken

17 23-25 Vald på jobbet Hudiksvall

17 24-26 Den röda tråden Ockelbo

Vecka: Maj: Kurs: Plats:

19 6-8 Kassör/revisorutbildning Gläntan

19 6-8 Medlem i facket Sandviken

19 7-9 Den röda tråden Bollnäs
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Vecka: Maj: Kurs. Plats:

19 7-9 Medlem i facket Bergsjö

20 13-15 SAM Gävle

20, 22 14-15 + 27-29 BAM Hudiksvall

20 14-16 Den röda tråden Söderhamn

20 15-17 Den röda tråden Gävle

20 16-17 Sekreterarutbildning Gläntan

21,22,24 20-21 + 27-28 + 10-12/6 Agera Hudiksvall

21 20-22 Medlem i facket Gävle

21 20-24 Hållbart arbete….. Skåvsjöholm

21, 35 21-22 + 27-28/8 Ordförandeutbildning Ludvika

21 21-23 Medlem i facket Hudiksvall

22 27-29 Den röda tråden Edsbyn

22, 36, 40, 45 27/5, 3-5/9, 1-3/10, 5-7/11 Ledarutveckling Skåvsjöholm

Vecka: Juni: Kurs: Plats:

23 3-5 Den röda tråden Sandviken

23 3-5 Den röda tråden Hudiksvall

23 3-5 Vald på jobbet Bollnäs

24 10-12 Medlem i facket Hofors

Vecka: Augusti: Kurs: Plats:

34 19-21 Vald på jobbet Hofors

34- 37 19-22 + 9-11/9 Agera Bollnäs

35 26 Arbetsmiljö för medlemmar Bollnäs

35 26-28 Den röda tråden Hofors

35, 36 26-28 + 2-3/9 BAM Gävle

35 27 Avtalet för medlemmar Gävle

Vecka: September: Kurs: Plats:

36, 38 2-4 + 16-18 Lagar i arbetslivet Gläntan

36, 39 2-5 + 23-25 Agera Hofors

36 2-6 Hållbart arbete…. Skåvsjöholm

36 4-6 Den röda tråden Gävle

37, 39 9-10 + 26-27 Arbetsmiljö i praktiken Hudiksvall

37 9-11 Medlem i facket Gävle

37 11-13 Facklig politisk grund Gläntan

37 12-13 Jämställdhetsutbildning Sandviken

38 16-18 SAM Bollnäs

38 16-18 Vald på jobbet Gävle

38 17-19 Vald på jobbet Edsbyn

38 18-20 Psykosocial arbetsmiljö Söderhamn

39 23-24 Valberedarutbildning Gläntan

39 24-26 Medlem i facket Söderhamn

39 25-27 Medlem i facket Sandviken
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Vecka: Oktober: Kurs: Plats:

40, 42 1-2 + 15-17 BAM Söderhamn

40, 42 1-4 + 16-18 Agera Edsbyn

40 2-4 Den röda tråden Sandviken

41 7-9 Kollektivavtalet Hofors

41 8-10 Medlem i facket Bollnäs

41,44 8-10 + 28-29 BAM Edsbyn

41 9-11 Medlem i facket Hofors

42, 43, 46 14-15 + 24-25 + 11-13/11 Agera Gävle

42 15-17 Den röda tråden Söderhamn

43 21-23 Medlem i facket Ockelbo

43 22-23 Diskriminering i arbetslivet Ludvika

43 22-24 Medlem i facket Edsbyn

43 24-25 Försäkringar Gävle

44, 45 28-30 + 4-5/11 BAM Gävle

Vecka: November: Kurs: Plats:

45 4-6 Medlem i facket Sandviken

45 5-6 Psykosocial arbetsmiljö Hudiksvall

46 11-12 Medlemssamtal/uppsökarutbildning Sandviken

46 11-13 SAM Edsbyn

46 12-14 Studieorganisatör vidare Ludvika

46 13-15 Den röda tråden Ockelbo

47 18-20 Den röda tråden Sandviken

47 19-21 Medlem i facket Bollnäs

48 25-27 Medlem i facket Gävle

48 25-27 Vald på jobbet Sandviken

48 26-27 SAM Hudiksvall

Vecka: December: Kurs: Plats:

49 2-4 Medlem i facket Hofors

49 2-4 SAM Gävle

49 3-4 Psykosocial arbetsmiljö Ludvika

49 3-5 Den röda tråden Edsbyn

50 9-11 Den röda tråden Gävle

50 9-11 Kollektivavtalet Gläntan

50 10-12 Den röda tråden Bollnäs

Vecka: Januari: Kurs: Plats:

3,5, 2020 13-16, 27-29 Agera Sandviken

Kalendarium



Folkets Hus 

Köpmangatan 5-7

81139 Sandviken

Tel. Expeditionen 026-27 97 40

Expeditionstid: 

Måndag - Torsdag  09:00 – 16:00

Fredag 09:00 - 12:00

Telefontid: 

Måndag – Torsdag  09:00 – 16:00

Fredag  09:00 – 15:00

Lunchstängt  12:00 - 13:00

Tel. Studieorganisatör 026-27 97 52

SMS. 072-528 09 68

e-post: studier.avd07@ifmetall.se

Hemsida: www.ifmetall.se
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