
Studerar du?
Välkommen!



N
am

n  
 

Personnum
m

er

Adress  
Postnr  

Postadress

M
obiltfn: 

E-post

Skola  
Årskurs  

Exam
en, m

ånad, år

Skolans adress  
Postnr  

Postadress

G
å m

ed som
 studerandem

edlem
Kopiera eller riv ur

O
rt och datum

D
in nam

nteckning



Du kan påverka din arbetsmiljö i skolan
Tillsammans med övriga medlemmar i IF Metall på skolan kan du 
bilda en skolsektion. Information och stöd får ni av avdelningen. 
Ni kan också ansöka om ekonomiskt bidrag från avdelningen för 
att anordna facklig verksamhet och olika aktiviteter.

Du får hjälp och stöd
Har du ett extrajobb eller feriejobb under skoltiden kan du  
alltid få hjälp vid problem eller när du har frågor som rör din  
arbetsplats – exempelvis lönefrågor eller juridiska frågor.

Du är väl förberedd inför arbetslivet
Du kommer att ha koll på dina rättigheter och skyldigheter som 
anställd, när den dagen kommer. 

Du kommer att veta att det är viktigt att det finns kollektiv-
avtal på arbetsplatsen, för där finns dina rättigheter vad gäller 
lön, arbetstider och andra villkor på jobbet Finns inte  
kollektivavtal kan arbetsgivaren själv bestämma allt detta.

Du kommer också att veta att du alltid ska ha ett anställ-
ningsbevis, som bland annat innehåller anställningsform och 
anställningsvillkor, när du börjar arbeta. 

Du har
nytta av 
medlem-
skapet  
i skolan

Idén med facket är att vi tillsammans kan förbättra våra villkor 
på arbetsplatsen och i samhället. Det är extra viktigt för dig som 
är ung och står inför det stora klivet – in i arbetslivet.

Vad innebär det att vara 
studerandemedlem?
Studerandemedlemskapet är ett kostnadsfritt medlemskap 
i IF Metall. I studerandemedlemskapet ingår inte a-kassan.  
I övrigt är det som ett vanligt medlemskap. 

Tillsammans 
är vi starka

Gå med du också!
Rätten till en schysst lön, rimliga arbetstider och en bättre arbetsmiljö är exempel på sådant som 
vi i IF Metall tillsammans har förhandlat fram. Och ju fler vi är, desto starkare blir vi och desto mer 
kan vi göra. Därför har industriarbetarna bildat IF Metall. Gå med du också!



Kan jag vara 
med i a-kassan?
I studerandemedlemskapet ingår inte a-kassan, 
men om du arbetar extra kan du 
gå med i a-kassan redan under 
skoltiden. Då får du betala en 
medlemsavgift och blir 
därmed fullvärdig medlem.

Medlemsstudier
Kunniga medlemmar ger ett starkt 
förbund. Därför satsar vi på att 
utbilda medlem-
mar och förtroen-
devalda. Då får du 
lära dig mer om 
dina rättigheter 
och skyldighet-
er på jobbet. Alla 
fackliga utbild-
ningar är gratis. 
Flera av dem är dessutom riktade 
mot just ungdomar.

Medlemskort
Alla medlemmar 
får ett medlem-
skort fyllt med ra-
batter och erbju-
dande på allt från resor, friskvård 
och hemelektronik till teater och 
frisörbesök. Vi har samarbeten 
över hela landet.

Avdelningens aktiviteter
Många avdelningar ordnar akti-
viteter, till exempel festivaler, 
familjedagar och manifestationer. 
Lyssna med din avdelning för att 
få reda på vad de har att erbjuda. 
Du är alltid välkommen att vara 
med!

Försäkringar
Som medlem i IF 
Metall omfattas 
du av försäkringen 
Medlemsolycks-
fall, fritid och en 
kompletterande 
livförsäkring. Du 
kan även omfattas av ytterligare 
försäkringar via din avdelning. 
Dessutom kan du få rabatt på an-
dra försäkringar via Folksam.  

Några förmåner 
via medlemskapet
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Bra och enkel information 
finns på a-kassornas samor-
ganisation www.samorg.org.

Vad händer när jag 
slutar studera?
Efter studietiden kan du  
inte längre vara studerande-
medlem. När du tagit stu-
denten får du därför ett brev 
från IF Metall med erbjudande 
om att fortsätta vara medlem. 
Då blir du fullvärdig medlem 
och går därmed också med i  
IF Metalls a-kassa. 

Om du får arbete i en an-
nan bransch hjälper din avdel-
ning dig att byta förbund.  


