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Här ovan ser du förtroendevaldas* utbildningsvägar för att fungera fullt ut i sina uppdrag.
De gråmarkerade är obligatoriska grundutbildningar och övriga är kompletterande utbildningar utefter 
behov, intresse och uppdrag. Några exempel på Funktions- och Ansvarsutbildningar är: Ordförande- 
utbildning, Sekreterarutbildning och liknande inriktat på specifika roller eller uppdrag.

Den schematiska bilden skall läsas nerifrån och uppåt samt följa pilarna som symboliserar utbild-
nings-vägen. Med andra ord vilken utbildning hen måste gå först för att kunna söka nästa utbildning 
osv… utbildningarna måste genomföras i bestämd ordning.

GRUFF = Är en processutbildning som består av de 4 grundutbildningarna: Vald på jobbet, Agera, 
Kollektivavtalet samt Lagar i Arbetslivet (LIA).
Undrar du mer kring ditt uppdrag kolla IF Metalls ”Uppdragsguide”.

Vid frågor, kontakta i första hand studieorganisatören på din arbetsplats, annars kontakta avdelning 
36 Göteborgs Studieadministratör eller Studiekommittén. Kontaktuppgifter kolla ifmetall.se.

* kontakt- och eller skyddsombud, avdelningsombud, klubbstyrelseledamöter, alla roller i en klubb- 
och gruppstyrelse, huvudskyddsombud.

Förhandlarutbildning grund
4 dagar

Funktions- & 
ansvars- 

utbildningar

Jämställdhet
3 dagar

Försäkringar
3 dagar

Agera
4 + 3 dagar

Vald på jobbet
3 dagar

Intro för nya Förtroendevalda
1 dag

Kollektivavtalet
3 dagar

Lagar i Arbetslivet
3 + 3 dagar

UTBILDNINGSVÄGAR FÖR FÖRTROENDEVALDA

GRUFF
5 + 5 + 5

dagar

(LIA + Kollektivavta-
let +Agera 

+ Vald på jobbet)

= grundutbildningar

Börja här eller här!



2019
Studieprogram



2 Fackligt utbildningsprogram 2019 - IF Metall Göteborg

Inledning 2019 3
Ledigt för fackliga studier  4
Ersättningar vid fackliga studier  4
Kursplatser för avdelningens utbildningar  4
Om sista anmälningsdag och vikten av
att anmäla återbud i tid vid frånvaro  4

Kursverksamhet 2019 5

Konferenser 2019 9
Kassör- och revisorskonferens 9
Bowlingturnering 9
Kvinnors arbetssituation i industrin - den dubbla stressen 9
Handelskrig 10
Läs för mig pappa! - tvärfacklig 10
Försäkringskonferenser 10
Medlemsdemokrati 10
EXPO - Vilka är krafterna bakom främlingsfientlighet och rasism? 11
Gud har 99 namn - tvärfacklig 11
Läs! - tvärfacklig 11
Nätverksträff för jämställdhetsansvariga 11
Min pension - tvärfacklig 12
Blivande förälder - tvärfacklig 12
Studieorganisatörsträff 12
Konsumenträtt och privatekonomi - tvärfacklig 13
Forbollsturnering 13
Familjedag med fisketävling 13
Påverka din arbetsmiljö - tvärfacklig 13
Sociala medier och källkritik - tvärfacklig 14
#metoo - Fackliga och mänskliga rättigheter - tvärfacklig 14
Globalisering & Automatisering 14
Smidesavtalet SVEMEK 15
Stress och vila - tvärfacklig 15
El Choco - tvärfacklig 15
Ordets makt - tvärfacklig 15
Dansa med Twisted feet 16
Studieorganisatör och handledarträff 16
Från man till människa 16

Utbildningar för medlemmar utan fackliga uppdrag  17
Facklig introduktion- tvärfacklig introduktionsdag om  
medlemskapets värde 17
Facklig introduktion för bemanningsanställda- tvärfacklig 17
Medlemsutbildningar 18
Medlem i facket - tvärfacklig 18
Fackets försäkringar för medlemmar 18
Lagar & avtal för medlemmar 19
Jämställdhetsutbildning för medlemmar - tvärfacklig 19
Medlem 55+ - tvärfacklig 20
Vår trygghet - tvärfacklig 20
Med livet som insats - Arbetsmiljökunskap för medlemmar - tvärfacklig 20

EU-valet 21
Självförsvar för kvinnor 21
Facket och politiken - en verktygslåda 21
Medlem i facket - Inklusive kost och motion! 22
På tal om det som inte syns 22
Vilket samhälle vill jag ha? - tvärfacklig 22

Tvärfackliga ungdomsutbildningar 23
Om Facket 23
OM Samhället 23
OM Feminism 23
OM Främlingsfientlighet 24
OM Försäkringar 24

Arbetsmiljökonferenser för skyddsombud  25
Fokus arbetsmiljö 25
Skyddsombudens Dag 25

Arbetsmiljöutbildningar för skyddsombud  26
Bättre arbetsmiljö, BAM - tvärfacklig 26
Arbetsmiljö i praktiken - SAM 26
Riskanalys 27
Psykosocial arbetsmiljö steg 1,2,3 - internat 27

Utbildningar för förtroendevalda  28
Introduktionsdag för nya förtroendevalda 28
GRUFF - Grundutbildning för fackligt förtroendevalda 28
Vald på jobbet - tvärfacklig 29
Agera! 29
Kollektivavtalet 29
Lagar i arbetslivet 30
Förhandlarutbildning - tvärfacklig 30
Alla kan göra något - tvärfacklig 30
Hållbart arbete - grund 31
Du kan påverka 31
Jämställdhet för förtroendevalda - tvärfacklig 31
Försäkringskurs för förtroendevalda 32
Personlig utveckling inom ledarskap, retorik och kroppsspråk 32
Jämställdhetsansvariga utbildning - tvärfacklig 32
Kompetensutbildning i motorbranschen 33
Funktionsutbildningar - tvärfackliga 33
Klubbstyrelse utveckling - utbildning 33
Rehabilitering - IF Metall förbundet! 34
Insikter - tvärfacklig 34
Det svåra samtalet - tvärfacklig 34
Kvinnlig ledarutveckling 35
Göteborgs Arbetares Folkhögskola - tvärfacklig 35

IF Metall och LOs centrala utbildningar 2019 36

Fackligt utbildningsprogram 2019
Innehåll

Länktips till facklig utbildning

Gemensam studieportal för fackliga studier www.fackligutbildning.se
LO´s utbildningsinformation   www.lo.se
Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg www.afig.org
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Studieavdelningen på IF Metall Göteborg 2019
Har du funderingar kring utbildningarna eller förslag på 
utbildningar som du tycker saknas? 
Kontakta då Studier på IF Metall Göteborg:

Verksamhetsansvarig 
Jan Nilsson
031-774 32 42, 072-722 98 90, Jan.f.nilsson@ifmetall.se

Studiehandläggare 
Sandra Christoph
031-774 32 11
sandra.christoph@ifmetall.se

Vill Du anmäla Dig till utbildning?
Kontakta då Sandra Christoph
031-774 32 11 eller maila till goteborg@ifmetall.se
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IF Metall Göteborg
2019 års UTBILDNINGSPROGRAM

Studiekommittén på IF Metalls avdelning i Göteborg har som tidigare år haft förbundets kongressbeslut och 
handlingslinjer som riktmärke när vi lägger fram 2019 års studieutbud. 
Det blir fortsatt fokus inom studie organisationen då det gäller arbetet med organisationslyftet.
Syftet med organisationslyftet är att få ännu mera facklig kompetens och kraft bland våra Klubbstyrelser, 
medlemmar och förtroendevalda, detta skall göras med satsning på våra fackliga grundutbildningar. 

Översatt till den verksamhet vi ansvarar för, ska vi bland annat:
– Säkerställa strategier, handlingsplaner och uppföljningar så att våra målsättningar inom 
organisationslyftet uppfylls.
– Öka insatserna för att genomföra kompetenskartläggning tillsammans med våra studieorganisatörer ute 
på våra klubbar. Framtagning av studieplaner och verkställande av utbildningsinsatser skall göras under 
kommande verksamhetsår.
– På alla nivåer, i alla sammanhang – motarbeta rasism och främlingsfientlighet.

En av våra viktigare uppgifter är att värva fler medlemmar till den första fackliga utbildningen. Är vi fler 
medlemmar som har insikt om nyttan av det fackliga medlemskapet, vikten av ett kollektivavtal och allas 
lika värde – desto starkare blir vi som organisation!  

Under 2019 kommer vi att fortsätta vår målsättning med att få alla förtroendevalda på klubbnivå ska gå IF 
Metalls grundutbildningar: Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet och Lagar i arbetslivet (LIA) och önskvärd 
kompetens hos alla medlemmar är Insikter och Alla kan göra något. 

Utöver ovanstående utbildningar finns en rad funktionsutbildningar och utvecklingskurser som man kan 
gå utifrån vilka uppdrag och funktioner individen har, samt vilka behov organisationen har. I IF Metalls 
Uppdragsguide framgår vilka utbildningar/kompetenser som krävs för varje uppdrag.

Arbetet med att ge våra förtroendevalda en bra introduktion till det fackliga uppdraget, måste även under 
kommande verksamhetsår vara en prioriterad frågeställning för oss, det gäller även nybildade klubbar. 

En bra start med rätt förutsättningar är ett av det viktigaste verktygen för våra förtroendevalda.
I detta arbete så är facklig utbildning det bästa verktyget. För det är med välutbildade medlemmar och 
fackliga förtroendevalda vi i IF Metall flyttar fram vårt inflytande på såväl arbetsplatserna och i politiken. 

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

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

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 928 kr/dag..

Kursplatser för avdelningens utbildningar

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

LO = LO-distriktet i Göteborg. Folkets Hus, våning 7.
Mer information på http://vastsverige.lo.se

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

Kusten = Hotell Kusten i Majorna, Göteborg. 
Mer information på www.goteborg.se

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

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

VFHS = Internatkurser på Viskadalens Folkhögskola mellan Borås och Kinna 
Information om Viskadalen finns på http://a-folkhögskolorna.se/viskadalen/

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

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

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

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

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

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

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

Mer information om verksamheten finns på hemsidan: 
www.ifmetall.se
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KURSVERKSAMHET 2019
I detta kursprogram hittar du IF Metall Göteborgs kurser och konferenser
Målgruppsförklaringar: F = Förtroendevalda, F30= Förtroendevalda under 30 år, UF= Unga förtroendevalda, MU = 
Medlem utan uppdrag, AM = Alla medlemmar, AKM= Alla kvinnliga medlemmar KF = Kvinnliga förtroendevalda, MU30 
= medlem under 30 år, SO = Skyddsombud, SO/Förh = Skyddsombud och förhandlare, AM-SO = Alla medlemmar mi-
nus Skyddsombud, BA = Bemanningsanställda, AMM= Alla Manliga medlemmar

Vecka Datum Kursnamn Målgrupp Kursplats Sista anm Sida
4 21-25 jan Personlig utv. och ledarskap 1:1 F SKF 4 jan 32
4 21-23 jan BAM 1:1 SO SKF 14 dec-18 26
5 28-30 jan Vald på jobbet F SKF 14 dec-18 29
5 28-30 jan Fackets försäkringar för medlemmar MU SKF 4 jan 18
5 31 jan Kassör och Revisor konferens F SKF  4 jan 9
5 31 jan Alla kan göra något F SKF 14 dec-18   30
5 1 feb Facklig introduktion MU SKF 14 dec-18 17
5 1 feb Fackligt introduktion MU Kungälv 14 dec-18 17
6 4-6 feb Medlem 55+ AM SKF 14 dec-18 20
6 4-6 feb Medlem i facket MU SKF 14 dec-18 18
6 4-6 feb BAM 2:1 SO SKF 14 dec-18 26
6 8 feb Bowling AM30 Göteborg 14 dec-18 9
7 11-13 feb Medlem i facket inkl kost och motion MU Kristinedal 4 jan 22
7 14-15 feb BAM 1:2 SO SKF  4 jan 26
8 18-22 feb Personlig utv. och ledarskap1:2 F SKF  32
8 18-20 feb Lagar och avtal för medlemmar MU SKF 11 jan 19
9 25-27 feb Med livet som insats AM-SO SKF 18 jan 20
9 25-27 feb BAM 3:1 SO Kungälv 18 jan 26
9 25-28 feb Agera 1:1 F SKF 18 jan 29
9 25-1 feb/mars  Insikter 1:1 F Göteborg 14 dec-18 34
9 27-28 feb OM Facket MU30 Göteborg 29 jan 23
9 28-1 feb/mars BAM 2:2 SO SKF  26
10 4-6 mars Medlem 55+ AM Kungälv 25 jan 20
10 4-6 mars Medlem i facket MU SKF 25 jan 18
10 5-6 mars Du kan påverka 1:1 F SKF 25 jan 31
10 7 mars Alla kan göra något F SKF 25 jan 30
10 7 mars Alla kan göra något F Kungälv 25 jan 30
10 8 mars Kvinnors arbetssituation AM SKF 25 jan 9
10 8 mars Facklig introduktion MU FH 25 jan 17
11 11-12 mars EU-valet AM SKF 1 feb 21
11 11-13 mars Fackets försäkringar för medlemmar MU SKF 1 feb 18
11 11-13 mars Psykosocial arbetsmiljö steg 1 F VFHS 1 feb 27
11 13 mars Medlem 55+ AM Härryda 1 feb 20
12 18 mars Handelskrig AM SKF 8 feb 10
12 18-20 mars Vald på jobbet F SKF 8 feb 29
12 18-20 mars Vår trygghet AM SKF 8 feb 20
12 18-20 mars Medlem i facket MU Kungälv 8 feb 18
12 19-21 mars Medlem i facket MU Härryda 8 feb 18
12 19-20 mars OM Samhället MU30 Göteborg 18 feb 23
12 20 mars Medlem 55+ AM Härryda 8 feb 20
12 21 mars Läs för mig pappa! AMM Göteborg 8 feb 10
12 22 mars Facklig introduktion engelska MU SKF 8 feb 17
13 25-27 mars Agera 1:2 F SKF  29
13 25-27 mars BAM 4:1 SO SKF 15 feb 26
13 25-29 mars Insikter 1:2 F Göteborg  34
13 27 mars Medlem 55+ AM Härryda 15 feb 20
13 28 mars Försäkringskonferens F SKF 15 feb 10
13 28-29 mars BAM 3:2 SO Kungälv  26
14 1 april Medlemsdemokrati AM SKF 22 feb 10
14 1-2 april Kassör och revisor 1:1 F SKF 22 feb 33
14 1-3 april Medlem 55+ AM SKF 22 feb 20
14 1-3 april Jämställdhetsansvariga F VFHS 1 feb 32
14 1-4 april Rehabilitering F Arken 1 feb 34
14 2-3 april Du kan påverka 1:2 F Stockholm  31
14 4 april EXPO-krafterna bakom främlingsf. och rasism? AM SKF 22 feb 11
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Vecka Datum Kursnamn Målgrupp Kursplats Sista anm Sida

14 4-5 april Självförsvar för kvinnor AKM Göteborg/Kungälv 22 feb 21
15 8-9 april På tal om det som inte syns AM SKF 1 mars 22
15 8-10 april Medlem i facket MU SKF 1 mars 18
15 8-10 april Jämställdhet för förtroendevalda F SKF 1 mars 31
15 8-10 april BAM 5:1 SO Mölndal 1 mars 26
15 8-12 april GRUFF 1:1 F SKF 1 mars 28
15 11 april Gud har 99 namn AM SKF 1 mars 11
15 11 april LÄS! AM Göteborg 1 mars 11
15 12 april Nätverksträff jämställdhetsansvariga F SKF 1 mars 11
16 15-16 april Kassör och revisor 1:2 F SKF  33
16 15-16 april Hållbart arbete grund F SKF 8 mars 31
16 15-17 april Kollektivavtalet F SKF 8 mars 29
16 17 april Alla kan göra något F SKF 8 mars 30
16 18 april Facklig introduktion arabiska MU SKF 8 mars 17
17 23-25 april Jämställdhet för medlemmar AM SKF 15 mars 19
17 24-25 april OM Feminism MU30 VFHS 21 mars 23
17 24-26 april Ordförandeutbildning F SKF 15 mars 33
17 24-26 april Lagar och avtal för medlemmar MU SKF 15 mars 19
17 25-26 april BAM 4:2 SO SKF  26
18 29 april Nya förtroendevalda F FH 22 mars 28
18 2 maj Min pension AM SKF 22 mars 12
18 2 maj Blivande föräldrar AM SKF 22 mars 12
18 2-3 maj Sekreterarutbildning F SKF 22 mars 33
19 6-8 maj Medlem 55+ AM Mölndal 29 mars 20
19 6-8 maj Vald på jobbet F SKF  29 mars 29
19 6-8 maj Vår trygghet AM SKF 29 mars 20
19 6-10 maj GRUFF 1:2 F SKF  28
19 9-10 maj Facket och politiken en verktygslåda AM SKF 29 mars 21
19 9-10 maj BAM 5:2 SO Mölndal  26
19 10 maj Facklig introduktion MU SKF 29 mars 17
19 10 maj Facklig introduktion MU Mölndal 29 mars 17
20 13-15 maj Studieorganisatörsutbildning F SKF 5 april 33
20 13-15 maj Kompetensutveckling i motorbranschen F Alingsås 5 april 33
20 13-15 maj Medlem i facket MU Mölndal 5 april 18
20 13-15 maj Försäkringskurs för förtroendevalda 1:1 F SKF 5 april 32
20 13-15 maj Vilket samhälle vill jag ha? AM Kungälv 5 april 22
20 13-16 maj Agera 2:1 F SKF 5 april 29
20 14-15 maj Psykosocial arbetsmiljö steg 2 F VFHS 5 april 27
20 15-16 maj OM Samhället MU30 VFHS 11 april 23
20 17 maj Studieorganisatörsträff F SKF 5 april 12
21 20-22 maj Fackets försäkringar för medlemmar MU SKF 12 april 18
21 20-22 maj Lagar i arbetslivet 1:1 F SKF 12 april 30
21 20-22 maj Medlem 55+ AM L:Brattön 12 april 20
21 20-22 maj BAM 6:1 SO SKF 12 april 26
21 20-22 maj Medlem i facket på lätt svenska MU SKF 12 april 18
21 21 maj Facklig introduktion MU Härryda 12 april 17
21 21-22 maj OM Främlingsfientlighet MU30 VFHS 17 april 24
21 23 maj Fokus arbetsmiljö SO SKF 12 april 25
21 23 maj Läs för mig pappa! AMM Kungälv 12 april 10
22 27-28 maj Försäkringskurs för förtroendevalda 1:2 F L:Brattön  32
22 27-29 maj Pedagogisk grund 1:1 F SKF 19 april 33
22 28 maj Facklig introduktion MU SKF 19 april 17
22 28 maj Konsumenträtt och privatekonomi AM SKF 19 april 13
23 3-5 juni Vilket samhälle vill jag ha? AM SKF 26 april 22
23 3-5 juni Medlem i facket MU L:Brattön 26 april 18
23 4-5 juni OM Facket MU30 VFHS 29 april 23
24 10-12 juni Vald på jobbet F SKF 3 maj 29
24 10-12 juni Lagar i arbetslivet 1:2 F SKF  30
24 10-14 juni GRUFF 1:3 F SKF  28
24 11-13 juni Medlem 55+ AM L:Brattön 3 maj 20
24 13-14 juni BAM 6:2 SO SKF  26
24 15 juni Fotboll AM Göteborg 3 maj 13



7Fackligt utbildningsprogram 2019 - IF Metall Göteborg

Vecka Datum Kursnamn Målgrupp Kursplats Sista anm Sida

25 17 juni Studieorganisatörsutbildning F SKF  33
25 17-19 juni Agera 2:2 F SKF  29
25 17-20 juni Förhandlarutbildning F SKF 10 maj 30

SOMMARUPPEHÅLL

35 26 aug Kvinnlig ledarutveckling F VFHS 30 juni 35
35 26-28 aug Medlem 55+ AM L:Brattön 14 juni 20
35 31 aug Familjedag med Fisketävling AM Göteborg 28 juni 13
36 2-4 sep Fackets försäkringar för medlemmar MU SKF 28 juni 18
36 2-4 sep Medlem i facket MU Mölndal 14 juni 18
36 2-5 sep Agera 3:1 F SKF 28 juni 29
37 9-11 sep Medlem i facket  MU L:Brattön 14 juni 18
37 9-11 sep BAM 7:1 SO SKF 14 juni 26
37 9-13 sep GRUFF 2:1 F SKF 9 aug 28
37 10-11 sep Psykosocial arbetsmiljö steg 3 F VFHS 8 aug 27
37 12-13 sep Valberedare F SKF 14 juni 33
38 16-18 sep Lagar och avtal för medlemmar  MU SKF 9 aug 19
38 16-18 sep Medlem 55+ AM L:Brattön 16 aug 20
38 16-18 sep Vald på jobbet F SKF 16 aug 29
38 19 sep Alla kan göra något F SKF 16 aug 30
38 19 sep Läs för mig pappa! AMM Göteborg 16 aug 10
38 20 sep Facklig introduktion MU Kungälv 16 aug 17
38 20 sep Påverka din arbetsmiljö AM-SO SKF 16 aug 13
38 20 sep Facklig introduktion MU FH 16 aug 17
39 23-25 sep Agera 3:2 F SKF  29
39 23-25 sep Medlem i facket  MU SKF 16 aug 18
39 23-25 sep Jämställdhet för förtroendevalda F SKF 16 aug 31
39 26 sep Sociala medier och källkritik AM SKF 16 aug 14
40 30 sep Nya förtroendevalda F FH 16 aug 28
40 30-1 sep/okt Kassör och revisor 1:1 F SKF 23 aug 33
40 30-2 sep/okt Medlem 55+ AM SKF 23 aug 20
40 30-3 sep/okt Förhandlarutbildning F SKF 23 aug 30
40 3-4 okt OM Facket MU30 VFHS 29 aug 23
40 4 okt Medlem i facket 1:1 MU SKF 23 aug 18
41 7-8 okt Sekreterarutbildning F SKF 30 aug 33
41 7-9 okt Med livet som insats AM-SO SKF 30 aug 20
41 7-9 okt Vår trygghet AM SKF 30 aug 20
41 7-9 okt BAM 8:1 SO Mölndal 30 aug 26
41 7-11 okt GRUFF 2:2 F SKF  28
41 8 okt Medlem 55+ AM Härryda 30 aug 20
41 10 okt #Metoo- fackliga & mänskliga rättighet AM SKF 30 aug 14
41 10-11 okt BAM 7:2 SO SKF  26
41 11 okt Medlem i facket 1:2 MU SKF  18
42 14 okt Nätverksträff för jämställdhetsansvariga F SKF 6 sept 11
42 14-16  okt Vald på jobbet F SKF 6 sept 29
42 15 okt Medlem 55+ AM Härryda 6 sept 20
42 15 okt Globalisering & automatisering AM SKF 6 sept 14
42 15-17 okt Medlem i facket MU Härryda 6 sept 18
42 17 okt Alla kan göra något F SKF 6 sept 30
42 17 okt LÄS! AM Göteborg 6 sept 11
42 17-18 okt Kassör och revisor 2:2 F SKF  33
42 18 okt Medlem i facket 1:3 MU SKF  18
42 18 okt Facklig introduktion arabiska MU SKF 6 sept 17
43 21-25 okt Personlig utv. och ledarskap 2:1 F  Göteborg 13 sept 32
43 21-22 okt Hållbart arbete grund F SKF 13 sept 31
43 21-22 okt Pedagogisk grund 1:2 F SKF  33
43 21-23 okt Försäkringskurs för förtroendevalda 2:1 F Kristinedal 13 sept 32
43 21-23  okt Det svåra samtalet F Göteborg 9 aug 34
43 21-23 okt Jämställdhet för medlemmar AM SKF 13 sept 19
43 22 okt Medlem 55+ AM Härryda 13 sept 20
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43 23 okt Skyddsombudens dag SO SKF 13 sept 25
43 23-24 okt OM Samhället MU30 VFHS 20 sept 23
43 23-25 okt Ordförandeutbildning F SKF 13 sept 33
43 24 okt Smidesavtalet - SVEMEK AM Göteborg 13 sept 15
43 24 okt Stress och vila AM SKF 13 sept 15
44 28-30 okt Medlem i facket engelska MU SKF 20 sept 18
44 28-31 okt Agera 4:1 F SKF 20 sept 29
44 28-31 okt  Arbetsmiljö i praktiken (SAM) SO SKF 20 sept 26
44 29-30 okt OM Feminism MU30 Göteborg 30 sept 23
44 31 okt El Chocko AM SKF 20 sept 15
45 4-5 nov Försäkringskurs för förtroendevalda 2:2 F SKF  32
45 4-6 nov Medlem 55+ AM Kungälv 27 Sept 20
45 4-6 nov BAM 9:1 SO SKF 27 sept 26
45 4-8 nov GRUFF 2:3 F SKF  28
45 6-7 nov OM Facket MU30 Göteborg 8 okt 23
45 7 nov Ordet makt AM SKF 27 sept 15
45 7-8 nov BAM SVG 8:2 SO Mölndal  26
45 7-8 nov Självförsvar kvinnor AKM Göteborg/Kungälv 27 sept 21
46 11-13 nov Vald på jobbet F SKF 4 ok 29
46 11-13 nov Vald på jobbet - kvällstid F Göteborg 4 okt 29
46 11-13 nov Lagar i arbetslivet 2:1 F SKF 4 okt 30
46 11-13 nov Lagar och avtal för medlemmar MU SKF 4 okt 19
46 11-13 nov Med livet som insats AM-SO SKF 4 okt 20
46 11-13 nov Medlem i facket MU Kungälv 4 okt 18
46 12-13 nov OM Samhället  MU30 Göteborg 14 okt 23
46 14 nov Fokus arbetsmiljö SO SKF 4 okt 25
46 14 nov Min pension AM SKF 4 okt 12
46 14-15 nov På tal om det som inte syns AM SKF 4 okt 22
46 16 nov Dansa med twistedfeet AM Mölndal 4 okt 16
47 18-20 nov Agera 4:2 F SKF  29
47 18-20 nov Fackets försäkringar för medlemmar MU SKF 11 okt 18
47 18-20 nov Medlemsutbildning inkl.kost och motion MU Kristinedal 11 okt 22
47 18-20 nov Medlem 55+ AM SKF 11 okt 20
47 18-22 nov Personlig utv. och ledarskap 2:2  F Göteborg  32
47 19 nov Facklig introduktion MU Härryda 11 okt 17
47 20-21 nov Om Främlingsfientlighet MU30 Göteborg 22 okt 24
47 21 nov Alla kan göra något F SKF 11 okt 30
47 21 nov Försäkringskonferens F SKF 11 okt 10
47 21 nov Facklig introduktion bemanning BA SKF 11 okt 17
48 25 nov Nya förtroendevalda F FH 18 okt 28
48 25-27 nov Vilket samhälle vill jag ha? AM Mölndal 18 okt 22
48 25-27 nov Kollektivavtalet F Göteborg 18 okt 29
48 25-27 nov Riskanalys SO SKF 18 okt 27
48 28 nov LÄS! AM Kungälv 18 okt 11
48 28-29 nov BAM 9:2 SO SKF  26
49 2-6 dec GRUFF 3:1 F SKF 25 okt 28
49 2-4 dec Medlem i facket MU SKF 25 okt 18
49 4 dec OM Försäkringar MU30 Göteborg 5 nov  24
49 2-6 dec BAM 10 SO Kungälv 25 okt 26
49 6 dec Facklig introduktion MU Mölndal 25 okt 17
50 9-11 dec Lagar i arbetslivet 2:2 F SKF 1 nov 30
50 9-11 dec Medlem 55+ AM Mölndal 1 nov 20
50 9-11 dec Vald på jobbet F SKF 1 nov 29
50 12-13 dec Studieorganisatör och handledarträff F SKF 1 nov 16
51 16 dec Från man till människa AM SKF 1 nov 16

2020  
3 13-17 jan GRUFF 3:2  F SKF  28
6 3-7 feb GRUFF 3:3 F SKF  28

Vecka Datum Kursnamn Målgrupp Kursplats Sista anm Sida
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Kassör- och Revisorskonferens 
Målgrupp
Klubbens Kassör och Revisorer.

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

Innehåll
Kassören och Revisorernas roll och uppgifter.
Enklare genomgång av bokföring, deklaration och exempelmall samt IF Metalls stadgar och aktuell lagstiftning. Medskick inför klubbarnas 
bokslut och årsmöten. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1  31 januari SKF 4 januari 

Bowlingturnering 
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

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

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 -Fredagskväll 8 februari Göteborg 14 december-18

Kvinnors arbetssituation i industrin – Den dubbla stressen
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
Stress är ett utbrett samhällsproblem och IF Metalls undersökningar om arbetsmiljö visar att kvinnor i högre utsträckning drabbas av stress.
Orsakerna till stress varierar, det kan bero på bland annat på repetitiva arbetsmoment, snäv bemanning och tajtare produktion. Även oro för 
bristande kompetensutveckling i yrket och oregelbundna arbetstider kan vara orsaker till stress.

En ytterligare faktor för stressen att få ihop arbetslivet med vardags livet. Här tar ofta kvinnor ett större ansvar för hem och hushåll, organi-
sering och planering av familjens fritidsaktiviteter och sociala liv samt vård av barn och nära anhörig. Ofta tillkommer också oro och stress
över den egna ekonomin och pension samt rädsla för att förlora jobbet. Kvinnor utsätts för stress både i arbetslivet och privat, vilket vi kallar
den dubbla stressen. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 8 mars  SKF 25 januari

KONFERENSER 2019 IF METALL GÖTEBORG 
Under året erbjuder IF Metall flera endagskonferenser i olika ämnen. Är det något ämne som du tycker att vi skall ordna konferens inom? 
Kontakta då studiekommittén på IF Metall Göteborg.
- Notera att endagskonferenserna för Skyddsombud ligger under rubriken Arbetsmiljöutbildningar för Skyddsombud, längre fram i 
katalogen.
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Handelskrig 
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
Med en växande oro i världshandeln och med President Trumps ständiga hot om handelstullar på varor, ser vi att detta på sikt kan påverka 
våra jobb och sysselsättningen i Sverige. Vilka är konsekvenserna för oss som industriarbetare? Vilka är de fackliga strategierna för att 
hantera detta? Hur arbetar den globala fackföreningsrörelsen och hur arbetar vi lokalt i Sverige för att möta hotet om ett handelskrig? Vilka 
strategier finns inom IF Metall? Hur arbetar våra politiker med denna frågeställning både nationellt och internationellt? Inbjudna gäster 
inom forskning politik och IF Metall.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 18 mars  SKF 8 februari

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

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
En heldag då du som pappa, farfar, morfar eller liknande får träffa en författare och en bibliotekarie som lär ut mer om barns språkutveck-
ling, läsförmåga och om vilka böcker som passar barns olika åldrar. Män som läser för barn är en viktig manlig förebild. Berättelser, böcker 
och läsning hör också till männens värld. OBS! Ange barnens ålder i ansökan.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 21 mars  Göteborg 8 februari
2 23 maj  Kungälv 12 april
3 19 september Göteborg 16 augusti 

Försäkringskonferenser
Målgrupp
Försäkringsansvariga på klubbar, regionsledamöter samt förtroendevalda som i sitt uppdrag arbetar med försäkringar.

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

Innehåll
Utbildningens övergripande syfte är att ge deltagarna översiktlig kunskap om dagens social och avtalsförsäkringar för att stödja arbetsplat-
sernas försäkringsarbete. Innehållet tas fram av försäkringskommittén på IF Metall Göteborg och årets medverkande fastställs utifrån de 
frågor som är aktuella vid tillfället. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 28 mars  SKF 15 februari 
2 21 november SKF 11 oktober

Medlemsdemokrati
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
Hur påverkar jag min fackförening, politiken, eller vilken förening som helst. Demokrati handlar om att göra sin röst hörd. Under denna dag 
lär vi oss hur vår organisation fungerar och hur man kan påverka. Vi lär oss hur man kan göra skrivelser till styrelser eller motioner till kon-
gresser. Kunskaper som kan vara bra att ha i såväl fotbollsföreningen eller i hyresgästföreningen.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 1 april  SKF 22 februari
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EXPO-Vilka är krafterna bakom främlingsfientlighet och rasism?
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
Vi har under de senaste åren kunnat konstatera att främlingsfientligheten och rasismen växer, debattklimatet i samhället hårdnar och man 
viftar bort fakta som inte stöder sin egen tes som ” Fake news ”. Vilka vinner på en framväxande rasism och vilka blir förlorarna? Var står 
IF Metall i detta? I samarbete med Expo bjuder vi in till en dag där fakta står i centrum och vi går på djupet i vilka krafter som exploaterar 
rasism och främlingsfientlighet för sin egen vinning. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 4 april  SKF 22 februari 

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

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1  11 april   SKF 1 mars

Läs! - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 11 april  Göteborg 1 mars
2 17 oktober Göteborg 6 september
3 28 november Kungälv 18 oktober

Nätverksträff för jämställdhetsansvariga
Målgrupp
Jämställdhetsansvariga.

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

Innehåll
Detta är en nätverksträff för jämställdhet- och mångfaldsansvariga. Där vi erbjuder erfarenhetsutbyte med andra klubbar och vi tittar när-
mare på det material som IF Metall har publicerat, som riktar sig till jämställdhet och mångfald.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 12 april  SKF 1 mars
2 14 oktober SKF 6 september
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Min pension - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 2 maj  SKF 22 mars
2 14 november SKF 4 oktober

Blivande förälder - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
Kursen syftar till att öka kunskapen för vilka regler som gäller bland annat vid graviditet och föräldraledighet. Vad har du egentligen för 
rättigheter och skyldigheter?
Under dagen berör vi ämnen som:
• Diskriminering
• Jämställdhet
• Föräldrapenning/tillfällig föräldrapenning vad är det för skillnad?
• Försäkringar

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 2 maj   SKF 22 mars

Studieorganisatörsträff
Målgrupp
Studieorganisatörer.

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

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1  17 maj  SKF 5 april
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Konsumenträtt och privatekonomi - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 28 maj  SKF 19 april 

Fotbollsturnering 
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall står för kostnaden för själva fotbollsturneringen då detta är en fritidsaktivitet utgår ingen ekonomisk ersättning för eventuell förlo-
rad inkomst.

Innehåll
Detta är ett tillfälle att ha kul med sina kamrater och träffa andra medlemmar i IF Metall. 
Var med och gör upp om vilken arbetsplats som har det bästa fotbollslaget i Göteborg!!! 
Håll utkik efter separat inbjudan för närmare detaljer. 
Anmälan görs på separat anmälningsmall som mailas ut efter intresseanmälan inkommit till studieenheten på IF Metall Göteborg.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 – lördag! 15 juni  Göteborg  3 maj 

Familjedag med Fisketävling
Målgrupp
Alla medlemmar inklusive familj.

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

Innehåll
Ungdomskommittén bjuder in oavsett ålder, alla medlemmar med familj, till en familjedag med fisketävling i ett av Göteborgs fiskevatten. 
Så anmäl dig, ta fram din utrustning eller låna av en granne och ge dina IF Metallkamrater spö i den ädla konsten att fånga en fisk. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1-lördag! 31 augusti  Göteborg 28 juni

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

Ersättning
Deltagare med fackligt uppdrag söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.
Till deltagare utan uppdrag betalar IF Metall Göteborg ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 20 september SKF 16 augusti
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Sociala medier och källkritik - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
Användningen av sociala medier i alla dess former har under de senaste åren exploderat och blivit en populär kommunikationsform av såväl 
privatpersoner, företag, politiker med flera. Man delar med sig av information i form av länkar, bilder, filmklipp och presentationer.

Under dagen kommer vi att fokusera på användandet av sociala medier. Kan man verkligen uttrycka sig själv hur som helst och vara 
anonym? 
• Sociala medier - teknik - säkerhet
• Sociala medier och samhällets förändring
• Konsekvenser för samhälle och individen
• Källkritik

Vilken roll har sociala medier som opinionsverktyg? Och kan man verkligen lita på det som står?

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 26 september SKF 16 augusti

#metoo - Fackliga och mänskliga rättigheter - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
En temadag om normer, rättvisa och jargonger. 
Vi har kommit långt med jämställdheten i Sverige, men det finns mycket kvar att göra. Vad innebär #metoo-rörelsen för jämställdhetsarbe-
tet? Hur kan vi koppla de fackliga och mänskliga rättigheterna till jämställdhetsdiskussionen? Hur går diskussionerna på våra arbetsplatser? 
Vad kan vi lära oss av fackliga satsningar så som Byggnads #stoppamachokulturen och fackliga nätverk för kvinnor, exempelvis #näta och 
#mira? Eller vad kan vi lära oss av #killmiddag och organisationer som #fatta! 
Vad behövs på er arbetsplats och hur kan ni påverka? Detta och mycket annat resonerar vi om under dagen. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1  10 oktober SKF   30 augusti

Globalisering och automatisering 
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
Med en ökad digitalisering, robotisering och automatisering inom industrin ställs allt fler frågor.
Om och hur framtida jobben kommer att se ut i en globaliserad värld? Finns risken för en ökad arbetslöshet? Hur möter vi dessa nya 
utmaningar?  Hur säkerställer vi kompetensutveckling i arbetet. Under denna dag kommer vi att diskutera hoten och möjligheterna med 
digitalisering inom industrin.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 15 oktober SKF 6 september
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Smidesavtalet SVEMEK
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag inom Smidesavtalet.

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

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 24 oktober Göteborg 13 september

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

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
En dag där du får information om hur stress påverkar oss. Hur kan jag gå ner i varv och 
hur finner jag vila? Under dagen bjuds information från facket och om det som många
av oss upplever i ett allt mer pressat och stressat arbets- och privatliv. 
 
Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 24 oktober SKF 13 september

El Choco - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 31 oktober SKF 20 september

Ordets makt - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
De senaste åren har ordets makt ökat i betydelse, när partier blir PR-byråer och allt fokus riktas mot att vinna väljare. Opinionsbildning har 
också blivit viktigare för den fackliga kampen, i takt med att arbetsgivarsidans organisationer blir allt mer offensiva i sin svartmålning av 
fackföreningar och i sina kampanjer som vill framställa våra krav som både orättfärdiga och samhällsfarliga. Ändå är den allmänna kunskapen 
om hur språket påverkar oss ganska liten. Den här utbildningen om ordets makt handlar om hur valet av ord och bilder påverkar den poli-
tiska dagordningen och styr över vad vi ser och inte ser, samt hur vi tänker på det som diskuteras i samhällsdebatten. Språkvetare medver-
kar och visar på vilken kraft det finns i att använda språket medvetet i opinionsbildning.
 
Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 7 november SKF 27 september
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Dansa med Twisted feet
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
Då detta är en fritidsaktivitet utgår ingen ekonomisk ersättning.

Innehåll
Har du länge funderat på att testa olika moderna dansstilar, ta nu chansen. Kom och dansa loss med oss. 
IF Metall Göteborgs ungdomskommitté bjuder här med in till en heldag med härlig dans, god mat och inte minst facklig information.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1-lördag! 16 november  Mölndal 4 oktober

Studieorganisatör och handledarträff  
Målgrupp
Handledare och studieorganisatörer.

Ersättning
Deltagarna skall begära ledighet enligt 6 § FML och får förlorad förtjänst från IF Metall. 
IF Metall svarar för övriga kostnader såsom handledare, måltider, lokal, material m.m.

Innehåll
Studie och handledträffen tar upp nyheter inom utbildningsfronten för kommande verksamhetsår där du får mer information om innehåll i 
dom olika utbildningarna för 2020. Även IF Metall Göteborgs målsättningar gällande organisationslyftet redovisas.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1  12-13 december SKF 1 november

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

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor. 

Innehåll
Det flesta vet att mångfald och oliktänkande är positivt, utvecklande och rent av livsnödvändigt för ett levande samhälle. Trots det låter 
vi rädsla, nedärvda normer och gamla tankesätt styra våra liv. Vem programmerar din hjärna och vem bestämmer hur du ska tänka? 

Bara för att du inte stött på ett visst fenomen tidigare betyder det inte att detta är konstigt, onaturligt eller ens ovanligt - det betyder 
förmodligen bara att du är ovan vid just det fenomenet. Det är inte de starkaste som överlever! Inte heller de mest intelligenta - utan de 
som är bäst på att anpassa sig till förändringar.

Föreläsningen är en blandning av inspiration, fakta, fiction, standup, övningar och diskussioner med det primära syftet att uppdatera och 
bredda åhörarens sätt att tänka. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1  16 december SKF 1 november
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Facklig introduktion – tvärfacklig introduktionsdag om medlemskapets värde
Målgrupp
Alla medlemmar utan fackliga uppdrag. Även anställda som ännu inte blivit medlemmar.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 1 feb  SKF  14 december -2018
2 1 feb  Kungälv 14 december-2018
3 8 mars  FH, Göteborg 25 januari
4- engelska!  22 mars  SKF 8 feb  
5–arabiska! 18 april  SKF  8 mars
6 10 maj  SKF 29 mars
7 10 maj  Mölndal 29 mars
8 21 maj  Härryda Råda rum 12 april
9 28 maj  SKF 19 april
10 20 sept  Kungälv 16 augusti 
11 20 sept  FH, Göteborg 16 augusti
12-arabiska!  18 okt  SKF 6 september
13 19 nov  Härryda Råda rum 11 oktober
14 6 dec  Mölndal 25 oktober

Facklig introduktion för bemanningsanställda - tvärfacklig
Målgrupp
Medlemmar inom bemanningsföretag. Även anställda som ännu inte blivit medlemmar.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1  21 november SKF 11 oktober

UTBILDNINGAR FÖR MEDLEMMAR UTAN FACKLIGA UPPDRAG
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Medlemsutbildningar  
Vårt förbund erbjuder fackliga grundläggande medlemsutbildningar i tre delar. 
Medlem i facket – tvärfacklig, Lagar & avtal för medlemmar och Fackets försäkringar för medlemmar. 
Tanken är att dessa ska läsas efter varandra men kan läsas var för sig efter behov.

Medlem i facket - tvärfacklig
Målgrupp 
Alla medlemmar utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Datum  Kursplats Sista ansökan
1 4-6 februari SKF 14 december -2018
2 4-6 mars SKF 25 januari
3 19-21 mars          Härryda, Råda rum    8 februari
4 18-20 mars Kungälv                    8 februari
5 8-10 april SKF     1 mars
6  13-15 maj Mölndal                    5 april
7–lätt svenska!   20-22 maj             SKF  12 april
8-internat! 3-5 juni  Lilla Brattön              26 april
9 2-4 september Mölndal 14 juni
10-internat! 9-11 september Lilla Brattön 14 juni
11 23-25 september SKF 16 augusti
12            4, 11, 18 oktober SKF   23 augusti
13  15-17 oktober      Härryda, Råda rum    6 september
14-engelska! 28-30 oktober SKF 20 september
15                      11-13 november  Kungälv                     4 oktober
16                     2-4 december      SKF        25 oktober
 

Fackets försäkringar för medlemmar
Målgrupp
Alla medlemmar utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 28-30 januari SKF 4 januari
2 11-13 mars SKF 1 februari  
3 20-22 maj SKF 12 april 
4 2-4 september  SKF 28 juni 
5 18-20 november SKF 11 oktober
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Lagar & avtal för medlemmar
Målgrupp
Alla medlemmar utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 18-20 februari SKF 11 januari  
2 24-26 april SKF 15 mars
3 16-18 september SKF 9 augusti
4 11-13 november SKF 4 oktober

Jämställdhetsutbildning för medlemmar - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 23-25 april SKF 15 mars
2 21-23 oktober SKF 13 september
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Medlem 55 + - tvärfacklig 
Målgrupp
Alla medlemmar över 55 år. 
Obs! Uttagning till kursen sker främst efter ålder, äldst först o.s.v.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll 
En medlemsutbildning för dig som är på väg att lämna arbetslivet. Vad har jag för rättigheter som äldre arbetstagare? Hur stor blir min pen-
sion? Vad ska jag göra efter min pension? Hur har samhället organiserat pensionssystemet och andra samhällsinstanser- och hur påverkar 
jag för att förändra det jag inte gillar? Under dagarna går vi igenom:

• Den svenska folkhemsmodellen
• Hur är sjukvården organiserad?
• Pensionssystemet
• Livet efter 65

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 4-6 februari SKF 14 december-2018
2 4-6 mars Kungälv 25 januari
3  13, 20, 27 mars Härryda 1 februari  
4 1-3 april SKF 22 februari
5 6-8 maj  Mölndal 29 mars
6-internat! 20-22 maj L:a Brattön 12 april
7-internat! 11-13 juni L:a Brattön 3 maj
8-internat! 26-28 augusti  L:a Brattön 14 juni
9-internat! 16-18 september L:a Brattön 16 augusti
10 30 september -2 oktober SKF 23 augusti
11 8, 15, 22 oktober Härryda 30 augusti
12 4-6 november Kungälv 27 september
13 18-20 november SKF 11 oktober
14 9-11 december Mölndal 1 november

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

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 18-20 mars SKF 8 februari
2 6-8 maj  SKF 29 mars
3 7-9 oktober SKF 30 augusti

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

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

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 25-27 februari SKF 18 januari
2 7-9 oktober  SKF 30 augusti
3 11-13 november SKF 4 oktober
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EU-valet
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
I maj går Sverige till val igen. Denna gång är det val till Europaparlamentet. Men det är ett val som inte lockar lika mycket som valet till 
riksdagen. Varför är det så? Många av de samhällsproblem som diskuteras i Sverige hänger ihop med problem och processer i Europa.
Det kan handla om välfärd, arbetsvillkor, fattigdom och växande klyftor samt migration och rasism. 
Nu har du chansen att få veta mer om hur EU fungerar och hur EU påverkar din vardag.

Ur innehållet:
•Hur är EU uppbyggt?
•Vilka frågor jobbar EU med?
•Hur påverkas du av EU och hur kan du påverka?

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 11-12 mars SKF 1 februari

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

Innehåll
IF Metalls ungdomskommitté bjuder in till en träff där vi pratar om självförsvar. Vi kommer lära oss praktiska övningar och prata om själv-
känsla, självförtroende och feminism.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 4-5 april Göteborg/ Kungälv 22 februari
2  7-8 november Göteborg/ Kungälv 27 september

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

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
Utbildningen innehåller bland annat hur IF Metall samverkar politiskt och varför. Vilka frågor 
IF Metall driver och hur det hänger ihop med den fackliga verksamheten. Hur riksdagsbeslut kan påverka våra kollektivavtal.
Vi tar även upp vikten av ett facklig/politiskt arbete ur ett EU perspektiv.
Under utbildningen kommer vi använda oss av IF Metalls verktygslåda. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 9-10 maj SKF 29 mars
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Medlem i facket – inklusive Kost och motion!
Målgrupp
Alla medlemmar utan uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 11-13 februari Kristinedal  4 januari 
2 18-20 november Kristinedal  11 oktober

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

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 8-9 april SKF 1 mars
2 14-15 november SKF 4 oktober

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

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
Många kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Då finns det dem som säger att det inte räcker. Att lönerna måste sänkas ännu mer. Att 
välfärden ska urholkas så att människor tvingas konkurrera med allt sämre löner och sämre arbetsvillkor. Politiska krafter som driver krav på 
att skyddsnätet ska dras undan, och individen ska ta större del av ansvaret. Vill du ha det så? 
Dagen kommer att ägnas åt att diskutera vilket samhälle vi vill ha och vad vi kan göra för att vara med och påverka hur allas vårt samhälle 
skall se ut och fungera.

• Ska vi sträva mot full sysselsättning eller acceptera arbetslöshet?
• Tvingas vi acceptera att lönenivåer sätts av politiker och att den svenska modellen avskaffas ?
• Ska vi öka jämlikheten i landet eller accepterar vi ökande klasskillnader?
• Skall välfärdstjänster betalas ur egen ficka?

Dessa frågor och fler därtill diskuteras tillsammans med kunniga representanter för arbetarrörelsens tankesmedja.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 13-15 maj Kungälv 5 april
2 3-5 juni  SKF 26 april
3 25-27 november Mölndal 18 oktober
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LO distriktet i Västsverige ansvarar för ungdomsutbildningspaketet. Ansökan skall som vanligt ske via studieorganisatören på din arbetsplats 
och IF Metall Göteborg, som vidarebefordrar ansökan till LO distriktet.

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

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
OM facket är en kurs som ger Dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur 
du kan påverka både i din organisation och på din arbetsplats. 
Berör ämnen som: 
• Människovärde
• Unga arbetare och makten på arbetsmarknaden
• Klass och rättvisa
• Facklig aktion och påverkan

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 27-28 februari Göteborg 29 januari
2- internat! 4-5 juni  Viskadalen 29 april  
3 -internat! 3-4 oktober Viskadalen 29 augusti
4 6-7 november Göteborg 8 oktober

OM Samhället
Målgrupp
Medlemmar under 30 år som gått OM facket.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
OM samhället är en kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och hur välfärdssamhället är uppbyggt. 
Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just socialdemokraterna.
Berör ämnen som:
• Den fackliga ideologin
• Rätten till ett värdigt arbetsliv
• Ordning och rättvisa
• Opinionsbildning och facklig kamp

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 19-20 mars Göteborg 18 februari
2-internat! 15-16 maj Viskadalen 11 april
3-internat! 23-24 oktober Viskadalen  19 september
4 12-13 november Göteborg 14 oktober

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

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

Innehåll
OM feminism är en temautbildning i LO UNG:s utbildningspaket för unga
upp till 30 år. En kurs som ger dig inblick i hur facket arbetar för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i samhället. 
Du får insikt och kunskap om hur jämställdheten brister på arbetsmarknaden och vad vi kan göra för att åstadkomma förändring.
• Hur jämställt är Sverige?
• Vad är feminism?
• Fackligt arbete för ett jämställt arbetsliv
• Vad kan jag göra?

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1-internat! 24-25 april Viskadalen 21 mars
2  29-30 oktober Göteborg 30 september

TVÄRFACKLIGA UNGDOMSUTBILDNINGAR
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OM Främlingsfientlighet
Målgrupp
Medlemmar under 30 år som gått OM facket eller OM samhället.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1–internat! 21-22 maj Viskadalen 17 april
2 20-21 november Göteborg 22 oktober

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

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 928 kronor/dag.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 4 december Göteborg 5 november
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Fokus arbetsmiljö 
Målgrupp
Skyddsombud, Huvudskyddsombud, Regionala Skyddsombud.

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

Innehåll
Aktuella frågor och nyheter som berör skyddsombuden kommer att tas upp under denna dag.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 23 maj  SKF 12 april 
2 14 november SKF 4 oktober

Skyddsombudens Dag 
Målgrupp
Skyddsombud, Huvudskyddsombud, Regionala Skyddsombud.

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

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 23 oktober SKF 13 september 

ARBETSMILJÖKONFERENSER FÖR SKYDDSOMBUD
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ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD

Bättre arbetsmiljö, BAM - tvärfacklig
Målgrupp
Skyddsombud.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.
Arbetsgivaren betalar kursavgiften 5 000 kronor, se särskild anmälningsblankett med betalningsbekräftelse.

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

Kurstillfälle Datum  Kursplats Sista ansökan 
1 Steg 1 21-23 januari SKF 14 december 2018
1 Steg 2 14-15 februari SKF 

2 steg 1 4-6 februari SKF 14 december 2018
2 steg 2 28 februari-1 mars SKF

3 steg 1 25-27 februari Kungälv 18 januari
3 steg 2 28-29 mars Kungälv
 
4 steg 1 25-27 mars SKF 15 februari
4 steg 2 25-26 april SKF

5 steg 1 8-10 april Mölndal 1 mars
5 steg 2 9-10 maj Mölndal

6 steg 1 20-22 maj SKF 12 april
6 steg 2 13-14 juni SKF 

7 steg 1 9-11 september SKF 14 juni
7 steg 2 10-11 oktober SKF 

8 steg 1 7-9 oktober Mölndal 30 augusti
8 steg 2 7-8 november Mölndal 

9 steg 1 4-6 november SKF 27 september
9 steg 2 28-29 november SKF

10   2-6 december Kungälv 25 oktober

OBS! utbildningstillfället är 5 dagar och innehåller både steg 1 och 2

Arbetsmiljö i praktiken – SAM
Målgrupp
Skyddsombud, Huvudskyddsombud, Regionala Skyddsombud, klubbordförande, förhandlare och andra förtroendevalda som arbetar med 
arbetsorganisation och hållbart arbete som genomgått BAM, Agera och Kollektivavtalet.

Ersättning
Utbildningen faller under AML kap 6 § 4-5 vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen 
lön för skyddsombud och huvudskyddsombud. För övriga förtroendevalda FML § 6-7 vilket innebär att arbetsgivaren ska bevilja ledighet 
med bibehållen lön.
Arbetsgivaren betalar kursavgiften på 4000 kronor för huvudskyddsombud och skyddsombud, se särskild anmälningsblankett med 
betalningsbekräftelse.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1                 28-31 oktober SKF 20 september
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Riskanalys
Målgrupp
Skyddsombud som har genomgått BAM eller annan grundläggande arbetsmiljöutbildning.
Ersättning
Utbildningen faller under 6 kap. 4-5 § arbetsmiljölagen vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna för utbildningen och 
eventuella resor samt bevilja ledighet med bibehållen lön.
Arbetsgivaren betalar kursavgiften på 3 300 kronor, se särskild anmälningsblankett med betalningsbekräftelse.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 25-27 november SKF 18 oktober 

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

Målgrupp
Kurserna riktar sig fram för allt till skyddsombud men är öppen även för andra förtroendevalda. Grundläggande fackliga förkunskaper krävs.

Ersättning
Utbildningen faller under 6 kap. 4-5 § arbetsmiljölagen vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna för utbildningen och 
eventuella resor samt bevilja ledighet med bibehållen lön.
Arbetsgivaren betalar kursavgiften på 3 600 kronor per steg, se särskild anmälningsblankett med betalningsbekräftelse.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
Steg 1 12-13 mars Viskadalen 1 februari 

Steg 2 14-15 maj Viskadalen 5  april

Steg 3 10-11 september Viskadalen 8 augusti
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UTBILDNINGAR FÖR FÖRTROENDEVALDA

Introduktionsdag för nya förtroendevalda
Målgrupp
Förtroendevalda.

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

Innehåll
En introduktionsdag till det fackliga uppdraget du nyligen blivit vald till:
• IF Metalls organisation från medlem, klubb upp till förbundet.
• Rollen som förtroendevald - uppdraget?
• Dina rättigheter och skyldigheter som förtroendevald.
• Vilka avtal och lagar finns? Var hittar jag info?
• Hur går du vidare med dina fackliga utbildningar?

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 29 april  FH Gbg 22 mars
2 30 september FH Gbg 16 augusti
3 25 november FH Gbg 18 oktober

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

Målgrupp
Förtroendevalda.

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

Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
12 dagar förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen. 3 dagar betalas i form av förlorad förtjänst av 
IF Metall.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 8-12 april SKF 1 mars
  6-10 maj SKF 
 10-14 juni SKF + L:a Brattön 
   Obs! Internat de 4 sista dagarna

2 9-13 september SKF 9 augusti  
 7-11 oktober SKF 
 4-8 november SKF

3 2-6 december SKF 25 oktober
 13-17 januari 2020 SKF
 3-7 februari 2020 SKF
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Vald på jobbet - tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda. Efter denna utbildning skall deltagarna söka fortsättningskursen Agera som genomförs på totalt sju dagar, i två steg.

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

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 28-30 januari SKF 14 december-2018
2 18-20 mars SKF 8 februari
3 6-8 maj  SKF 29 mars
4 10-12 juni SKF 3 maj
5 16-18 september SKF 16 augusti
6 14-16 oktober SKF 6 september
7 11-13 november SKF 4 oktober
8-kväll! 17.00-24.00 11-13 november Göteborg 4 oktober
9 9-11 december SKF 1 november

Agera 
Målgrupp
Förtroendevalda som har deltagit på Vald på jobbet.

Ersättning 
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen i fyra dagar och förlorad förtjänst betalas av IF Metall. 
Deltagarna söker även ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen i tre dagar och förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i 
enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 25-28 februari  SKF 18 januari
 25-27 mars SKF 

2 13-16 maj SKF 5 april
 17-19 juni SKF 

3 2-5 september SKF 28 juni
 23-25 september SKF
  
4 28-31 oktober SKF 20 september
 18-20 november SKF

Kollektivavtalet
Målgrupp
Förtroendevalda som har deltagit på Vald på jobbet och Agera eller har liknade erfarenheter/kunskaper.

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

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 15-17 april Göteborg 8 mars
2 25-27 november Göteborg 18 oktober 
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Lagar i arbetslivet 
Målgrupp
Förtroendevalda som har deltagit på Vald på jobbet och Agera eller har liknade erfarenheter/kunskaper.

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

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 20-22 maj SKF 12 april
 10-12 juni SKF 

2 11-13 november SKF 4 oktober
 9-11 december SKF

Förhandlarutbildning - tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda som har deltagit på Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet och Lagar i arbetslivet eller har liknade erfarenheter/kunskaper.

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

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 17-20 juni SKF 10 maj
2 30 september – 3 oktober SKF 23 augusti

Alla kan göra något - tvärfacklig
Målgrupp
Alla förtroendevalda.

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

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

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 31 januari SKF 14 december-2018
2 7 mars  SKF 25 januari
3 7 mars  Kungälv 25 januari 
4 17 april  SKF 8 mars
5 19 september SKF 16 augusti
6 17 oktober SKF 6 september
7 21 november SKF 11 oktober
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Hållbart arbete – grund 
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit på Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet och Lagar i Arbetslivet eller har liknade erfarenheter/kunskaper. 
Minst två deltagare från varje klubb, gruppstyrelse eller arbetsplats där klubb saknas.

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

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 15-16 april SKF 8 mars
2 21-22 oktober SKF 13 september

Du kan påverka
Målgrupp
Ungdomsansvariga och unga förtroendevalda.

Ersättning 
Deltagarna söker ledigt i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. 
Steg 1 förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.
Steg 2 förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
Ungdomsansvariga och unga förtroendevalda träffas för att utveckla sina fackliga kunskaper. Vi kommer att gå in på avdelningens verksam-
het, personlig utveckling och det som kan stärka dig i ditt fackliga uppdrag. Kursens andra del kommer att vara på internat i Stockholm med 
bland annat besök i Sveriges riksdag.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 steg 1 5-6 mars SKF 25 januari 
  steg 2 2-3 april Stockholm OBS! Steg 2 internat!

Jämställdhet för förtroendevalda - tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda som har deltagit på Vald på jobbet och Agera eller har liknade erfarenheter/kunskaper. 

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

Innehåll
Syftet med utbildningen är att öka kunskapen kring jämställdhet samt att få förtroendevalda intresserade och engagerade i arbetet 
för ett mer jämställt samhälle och arbetsliv.
Kunskapsmål:
• Ökad kunskap om jämställdhet, genus och feminism
• Ökad inblick i hur fackföreningarna arbetar med jämställdhet och feminism

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 8-10 april SKF 1 mars
2 23-25 september SKF 16 augusti
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Försäkringskurs för förtroendevalda
Målgrupp
Förtroendevalda som sysslar med försäkringsfrågor och som deltagit i grundutbildningen Vald på jobbet och Agera eller har liknande 
erfarenheter/kunskaper, samt försäkringsinformatörer, skyddsombud och regionala skyddsombud.  

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

Innehåll
Utbildningens övergripande syfte är att ge deltagarna översiktlig kunskap om dagens social och avtalsförsäkringar för att stödja arbets-
platsernas försäkringsarbete. Deltagarna ska efter utbildningen få verktyg att både hjälpa medlemmar och påverka IF Metall och samhälls-
utvecklingen. Vi går igenom försäkringspyramiden och arbetar med de olika arbetsmarknadsförsäkringarna, Du får även lära dig hur 
rehabiliteringskedjan ser ut samt vilka medlemsförsäkringar vi har genom IF Metall. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1  13-15 maj SKF   5 april
 27-28 maj L: Brattön OBS! Steg 2 internat!

2 21-23 oktober Kristinedal 13 september
 4-5 november Kristinedal

Personlig utveckling inom ledarskap, retorik och kroppsspråk
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit på Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet och Lagar i Arbetslivet eller har liknade erfarenheter/kunskaper. 
Du ska vara öppen för att jobba med dig själv och vill utveckla din ledarroll.  

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

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 21-25 januari SKF 4 januari
 18 -22 februari SKF

2 21-25 oktober Göteborg 13 september
  18-22 november Göteborg

Jämställdhetsansvariga utbildning - tvärfacklig
Målgrupp
Kursen vänder sig till jämställdhetsansvariga på klubb- och avdelnings/region-nivå

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

Innehåll
Att ge den som ansvarar för jämställdhet och mångfaldsarbetet kunskap och verktyg i hur lagstiftningen ser ut. Öka kunskapen om hur olika 
normer och strukturer påverkar arbetsmiljö och värdering av arbetet. Fördjupning av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.
Hur kan en arbeta med förebyggande åtgärder, vad innebär samverkan?
Vilka olika verktyg finns normkritiskt tänkande?

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 1-3 april Viskadalen 1 februari 
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Kompetensutveckling i motorbranschen – internat 
Målgrupp
Förtroendevalda & skyddsombud som arbetar inom motorbranschavtalet.

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

Innehåll
Denna specialutbildning ger verktyg till att driva kompetensutveckling för medlemmar inom motorbranschavtalet.

Kurstillfälle Datum  Kursplats    Sista ansökan
1             13-15 maj Alingsås     5 april

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

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

Innehåll
Grundkunskap för de respektive förtroendeuppdragen.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 Ordförande 24-26 april SKF 15 mars
2 Ordförande 23-25 oktober SKF 13 september

1 Sekreterare 2-3 maj  SKF 22 mars 
2 Sekreterare 7-8 oktober SKF 30 augusti

1 Valberedning 12-13 september SKF 14 juni 

1 Kassör & revisor 1-2 april   SKF 22 februari 
 + 15-16 april

2 Kassör & revisor 30 september -1 oktober SKF 23 augusti
 +17-18 oktober
 
1 Studieorganisatör 13-15 maj  SKF 5 april
 + 17 juni

1 Pedagogisk grund 27-29 maj  SKF 19 april
 + 21-22 oktober

Klubbstyrelse utveckling - utbildning 
Målgrupp
Klubb – eller gruppstyrelse som är i behov av klubb/grupputveckling. Att gå från ord till handling. Styrelseutveckling är ett verktyg för att 
förbättra verksamheten och styrelsens arbetssätt.

Utbildningen innehåller bland annat:
• Idén - Den gemensamma grunden
• Verksamheten – planera mera
• Arbetssättet – Svetsa samman styrelsen

Kontakta IF Metall Göteborgs avdelning/studiekommitté för mer information.
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IF Metalls och LO:s Centrala förbunds utbildningar 
i Göteborg 2019
Rehabilitering – IF Metall förbundet!
Målgrupp
Förtroendevalda och ombudsmän som arbetar med rehabilitering samt har grundutbildningarna Agera och Kollektivavtalet eller har liknande 
erfarenheter/kunskaper.

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

Innehåll
Rehabilitering innebär att skapa förutsättningar för att människor ska kunna återgå i arbete. 
För att lyckas med det måste vi se på frågan ur olika infallsvinklar och inte enbart se rehabilitering som en arbetsmiljöfråga. 

Syftet med utbildningarna är att skapa en facklig helhetssyn på rehabiliteringsfrågorna.
Utbildningen behandlar vår olika roller: förtroendevaldes roll, arbetsgivarens roll och ansvar, IF Metalls roll samt hur vi kan organisera det 
fackliga arbetet på ett sådant sätt att vi kan driva rehabiliteringsärenden så bra som möjligt. Utbildningen behandlar lagar, föreskrifter och 
avtalsregleringar om rehabilitering. Försäkringsfrågor, AD-domar och förhandlingssituationer.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 1-4 april Arken 1 februari

Insikter - tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningen Agera eller har liknade erfarenheter/kunskaper.

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

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 steg 1 25 februari-1 mars Göteborg 14 december 2018
1 steg 2 25-29 mars Göteborg

Det svåra samtalet - tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningen Agera och Insikter eller motsvarande kunskaper.

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

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

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 21-23 oktober Göteborg 9 augusti
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Kvinnlig ledarutveckling – Viskadalen!
Målgrupp
Förtroendevalda kvinnor som är aktiva och vill stärka sin roll i sitt uppdrag på arbetsplatsen och även på fritiden.

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

Innehåll
Skapa nätverk
Stärka rollen som förtroendevald
Identifiera härskartekniker samt ge verktyg att bemöta härskartekniker
Kroppsspråk och retorik
Hitta balans i rollen som förtroendevald
Utveckla sitt ledarskap och lära sig coachande ledarskap

Kurstid:  5 augusti 2019 – 24 januari 2020
Internat 1:  Vi träffas för gemensam middag klockan 18.00 den 26 augusti och genomför sedan kursen den 27-28 augusti.
Internat 2:  Vi träffas för gemensam middag klockan 18.00 den 16 september och genomför sedan kursen den 17-18 september.
Internat 3:  21-23 eller 28-30 oktober – Utvecklande ledarskap (Försvarshögskolan)
Dagsträff:  3 eller 4 december – Uppföljning av Utvecklande ledarskap
Dagsträff:  10 januari – träff i Göteborg

Kursen genomförs på distans och vi kommer att använda oss av en digital lärplattform via nätet.

Internat 1:  Jämställdhet – Påbyggnadsutbildning
Internat 2:  Kroppsspråk och retorik
Internat 3:  Försvarshögskolans kurs – Utvecklande ledarskap

Plats:  Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Anmälan görs till: sandra.christoph@ifmetall.se på IF Metall avdelning 36 Göteborg

Göteborgs Arbetares Folkhögskola - tvärfacklig
GAF är en treårig facklig-politisk ledarskapsutbildning i Göteborg.
Kursen är unik i sin form och är riktad till dig som är förtroendevald inom arbetarrörelsen.

Målgrupp
Du som är förtroendevald och har gått IF Metalls grundutbildningar för förtroendevalda och vill utöka dina kunskaper om politiken och leda-
skap.

Innehåll
Utbildningen som är tvärfacklig, kommer att ger dig möjlighet att utvecklas i din roll som förtroendevald och utgår ifrån de behov som du 
och din organisation har.
Under tre år får du möjlighet att fördjupa dig i olika områden som du bestämmer tillsammans med dina kurskamrater. Dessutom ingår fast-
lagda ämnesblock som föreningskunskap och mötesdemokrati. Varje vår sker en deltagarkongress där alla tillsammans övar på sina förvär-
vade kunskaper. Utbildningen avslutas efter tre år med en studieresa.

Vi träffas på torsdagskvällar varje vecka under höst- och vårterminen. Alla tre årskurserna inleder sitt studieår med ett tredagars internat på 
hösten och avslutar på våren med en gemensam deltagarkongress. 

Anmälan
Är du intresserad!? Kontakta din fackliga organisation för mer info.
Anmälan sker via din fackliga organisation till IF Metalls Göteborgs avdelning/studiekommittén.
Sista ansökan är den 30 april 2019. Planerad start runt 20 augusti 2019.
Anmälan sker till Sandra Christoph, sandra.christoph@ifmetall.se

Tips: Titta gärna på länken om GAF. https://www.youtube.com/watch?v=Dfbeiam4iuU
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IF Metall och LOs centrala utbildningar 2019
Dessa centrala utbildningar kräver att ni har förtroendeuppdrag samt vissa förkunskaper.

För mer information prata med din studieorganisatör alternativ kontakta IF Metall Göteborg.

Intresseanmälan sker i första hand till Studieorganisatören på din arbetsplats. 
Intresseanmälan skall även skickas till IF Metall Göteborg studieavdelning.

Utbildnings namn  Kursdatum Kursplats Sista ansökan
Agitationsutbildning  18-21 februari Skåvsjöholm  14 december -18
Agitationsutbildning  4-7 mars Skåvsjöholm  11 januari 
Agitationsutbildning  18-21 mars Skåvsjöholm  18 januari
Agitatorsutbildning  25-28 mars Skåvsjöholm  25 januari
Aktiva Åtgärder, disk.lagen 11-13 juni Skåvsjöholm  12 april
Avtalsutb. -motpart IKEM  3-5 september Skåvsjöholm  28 juni
Förhandlarutb avancerad  9-11 april Skåvsjöholm  8 februari
Handledarutb kollektivavtalet 19-20 februari Runö  14 december -18
Handledarutbildning LIA  19-20 mars Runö  18 januari
Handledarutbildning Agera 2-4 april Runö  1 februari
Handledarutbildning Jämställdhet 9-10 april Skåvsjöholm  8 februari
Handledarutb förhandlarutb lokalt 16-17 april Runö  15 februari
Handledarutb Medlem i facket 3-5 juni Runö  22 mars
Handledarutbildning skyddskom. 20-21 augusti Runö  14 juni
Handledarutb.-teckna arb.miljöavt. 16-17 oktober Runö  16 augusti 
Hållbart arbete, lönesystem 11-15 mars Rönneberga  11 januari 
Hållbart arbete, lönesystem 20-24 maj Skåvsjöholm  22 mars
Hållbart arbete, lönesystem 2-6 september Skåvsjöholm  28 juni
Högre försäkringsutbild steg 1 11-14 mars  Skåvsjöholm  11 januari
Högre försäkringsutbild steg 2 7-10 oktober  Skåvsjöholm  
Kollektivavtalet-motorbranschen 7-9 maj Skåvsjöholm  8 mars
Kollektivavtalet-teknik  11-13 mars Skåvsjöholm  11 januari 
Kollektivavtalet-gruv  26-28 oktober Skåvsjöholm  27 september
Ledarutveckling - temadag 27 maj  Skåvsjöholm  29 mars
Ledarutveckling steg 1  3-5 september Skåvsjöholm  
Ledarutveckling steg 2  1-3 oktober Skåvsjöholm 
Ledarutveckling steg 3  5-7 november Skåvsjöholm 
Olika tillsammans steg 1  16-18 april Skåvsjöholm  15 februari
Olika tillsammans steg 2  22-24 oktober Skåvsjöholm  23 augusti
Media utbildning  12-13 mars Rönneberga  11 januari
Rehabilitering  25-28 februari Skåvsjöholm  20 december -18
Rehabilitering  1-4 april Göteborg  1 februari
Rehabilitering  9-12 september Skåvsjöholm  28 juni
Revisorsutbildning-central 1:1 17-19 september Skåvsjöholm  28 juni 
Revisorsutbildning-central 1:2 22-24 oktober Skåvsjöholm 

För mer information om dessa utbildningar samt vilka förkunskaper som krävs. 
Hittar ni på: www.ifmetall.se



www.fackligutbildning.se 
På den tvärfackliga studiesidan, under Västra Götaland hittar 
du fackliga utbildningar för medlemmarna i Västsverige.

www.ifmetall.se 
Avdelningens hemsida där du hittar senaste nytt och informa-
tion om de olika verksamhetsområdena inklusive studier.

UTBILDNINGSVÄGAR FÖR FÖRTROENDEVALDA



Folkets Hus, 
Olof Palmes Plats  
413 04 GÖTEBORG
E-post: goteborg@ifmetall.se 
Växel:  031-774 32 00 
Fax:  031-711 00 43

Studieprogram

Folkets Hus, Olof Palmes Plats
413 04 GÖTEBORG
E-post: goteborg@ifmetall.se
Växel:  031-774 32 00
www.ifmetall.se


