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I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningar 
som vi planerar att genomföra i Skåne under 2017 utifrån de 
önskemål som kommit in från de fackliga avdelningarna.

Ledigt för fackliga studier: 

Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före 
utbildningens start enligt studieledighetslagen. Vi rekommenderar 
att du anmäler till arbetsgivaren i samband med att du anmäler dig 
till avdelningen, i så god tid som möjligt.

Ersättningar vid fackliga studier:

Du kan få ersättning när du går fackliga studier som i så fall 
administreras och betalas ut av din fackliga organisation. Kan vara 
bra att kolla innan du tackar ja till en utbildning. 

Är du förtroendevald betalas viss utbildning helt av arbetsgivaren, 
enligt Förtroendemannalagen § 7. 

Anmälan görs till studieansvarig på din arbetsplats eller direkt 
till din förbundsavdelnings studieansvarige. 

OBS! 

Sista anmälningsdag till utbildningarna är fyra (4) veckor innan 
utbildningen startar. Detta för att vi ska veta om det går att 
genomföra utbildningen. Men, det kan dock finnas plats för fler 
så tveka inte att efteranmäla. 

OBS!

På utbildningen så ingår det fika, lunch och material till er 
deltagare. Det innebär också att det är viktigt att du meddelar den 
som anordnar utbildningen om du får förhinder att delta så snabbt 
som möjligt. Om du har särskilda behov så är det viktigt att du 
meddelar även det till den som anordnar utbildningen.

På LO-distriktet i Skånes hemsida hittar du kontakuppgifter till alla 
fackliga avdelningar: http://skane.lo.se

TVÄRFACKLIGA STUDIER
I SKÅNE 2017
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Syftet med facklig introduktion är  
att bland nya medlemmar öka kun-
skapen och förståelsen för fackets 
roll samt väcka intresse för fackliga 
frågor.

LO-kongressen 2008 beslutade att 
nya medlemmar ska erbjudas facklig  
introduktion senast sex månader 
efter inträdet i facket. Den fackliga 
introduktionen handlar om arbets-
platsen och tar upp följande saker på 
en grundläggande nivå:

• kollektivavtalet som begrepp och 
idé,

• parterna på arbetsplatsen och de 
fackliga verktygen för påverkan,

• några lagar som rör 
arbetsvillkoren och anställningen 
på arbetsplatsen,

• diskriminering i arbetslivet ur 
några olika perspektiv.

Målgrupp
Alla som vill veta mer om facket.

datum plats

27/1 Malmö

16/2 Kristianstad

17/3 Osby

28/3+
29/3

Kvällstid:
Hbg/Åstorp

31/3 Malmö

19/4 Hässleholm

28/4 Malmö

25/8 Malmö

20/9 Hässleholm

22/9 Osby

29/9 Malmö

29/9 Helsingborg/Åstorp

27/10 Malmö

23/11 Kristianstad

24/11 Malmö

FACKLIG INTRODUKTIONSUTBILDNING,  
ENDAGS UTBILDNING
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För att den fackliga organisationen  
ska kunna fungera som folkrörelse 
måste det finnas många som deltar  
i de grundläggande medlemsutbild-
ningarna.

Demokratiska rättigheter
Alla medlemmar har rätt till facklig 
grundutbildning. Det handlar om 
att stärka medlemmarnas fackliga 
med vetenhet och att uppmuntra 
dem att använda sina demokratiska 
rättigheter i den fackliga organi-
sationen, på arbetsplatsen och i 
samhället.

Vad är facklig medlemsutbild-
ning?
En facklig medlemsutbildning ska 
ge kunskaper om de fackliga idéer 
som bygger på det fackliga löftet: 
Att löntagarna lovar varandra att 
inte sälja sitt arbete till lägre pris 
eller på sämre villkor än de har lovat 
varandra. Fackföreningen är detta 
löfte. Dessutom bör kunskap nås 
kring det viktigaste medlet för löftet, 
det rikstäckande kollektivavtalet.

Kunskapsmålet
Vi tror att du har valt att delta i  
denna utbildning för att du ska få  
grundläggande kunskaper om fack-
föreningens och ditt förbunds 
mål, funktion och roll på arbets-
marknaden och i samhället.

Förändringsmålet
Utbildningen ska leda till att du 
stärker din självkänsla, får en bättre 
förmåga att kommunicera, förstår 
din egen roll och delaktighet i det 
fackliga arbetet och blir inspirerad 
till att arbeta för ett rättvisare 
samhälle.

Målgrupp
Alla som vill veta mer om facket.

FACKLIG MEDLEMSUTBILDNING,
TREDAGARS UTBILDNING
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datum plats

6/3+13/3+20/3 Malmö

6/3+13/3+20/3+27/3+3/4 Kvällstid, Helsingborg/Åstorp

9/3+16/3+23/3 Kristianstad

30/3+6/4+20/4+27/4+4/5 Kvällstid, 18-20.30 Hässleholm

4/4+5/4+6/4 Malmö

21/4+28/4+5/5 Osby

9/5+16/5+23/5 Malmö

24/5+31/5+7/6 Hässleholm

7/9+14/9+21/9 Kristianstad

9/10+16/10+23/10 Malmö

11/10+18/10+25/10 Hässleholm

13/10+20/10+27/10 Osby

15/11+22/11+29/11 Malmö

15/11+22/11+29/11 Helsingborg/Åstorp
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En tvärfacklig utbildning som 
genom samtal och diskussioner ger 
deltagarna möjlighet att utifrån 
både ett individperspektiv och ett 
organisationsperspektiv reflektera 
över nyttan av facklig politisk 
samverkan.

Kursinnehåll
Tydliggöra fackföreningsrörelsen 
ans var och möjlighet när det gäller 
sam hällets utveckling. Utbildningen 
ger en överblick över ideologier och  
po litiska strömningar och hur de på-
verkar vårt samhälle. Tyngdpunkten 
är våra egna värderingar. 
Utbildningen ska även skapa en 
insikt och förståelse om villkoren för 
våra olika yrken och fackföreningar.

FACKLIG-POLITISK MEDLEMSUTBILDNING,
TREDAGARS UTBILDNING

datum plats

9/1+10/1+11/1 Malmö

18/4+19/4+20/4 Malmö

10/10+17/10+24/10 Malmö

 

Målgrupp
Alla medlemmar.
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Utbildningen är en första intro-
duktion till den som är ny i rollen 
som förtroendevald inom något LO-
förbund. Utbildningen som beskrivs 
här pågår under tre dagar i följd, 
men kan självfallet också fungera i 
en studiecirkel eller delas upp i en 
kurs vid tre olika tillfällen.

Den röda tråden i utbildningen är 
uppdelad i tre moment:

1. Hur hittar jag som förtroendevald 
min roll, mitt engagemang och 
även min plats i det fackliga 
arbetet?

2. Vilka är de viktigaste frågorna 
i det fackliga arbetet och hur 
ser lagarna ut på arbetsrättens 
område?

3. Vilka verktyg behöver jag för att 
sköta mitt fackliga uppdrag och 
vad ska jag göra när jag kommer 
hem?

Utbildningen bygger på delar av 
boken Vald på jobbet.

GRUNDLÄGGANDE FÖRTROENDEMANNA-
UTBILDNING, TREDAGARS UTBILDNING

Målgrupp 
Nya förtroendevalda.

  

En i raden av tvärfackliga En En i 

datum plats

8/3+9/3+10/3 Malmö

29/3+30/3+31/3 Malmö

3/5+4/5+5/5 Eslöv

24/5+31/5+7/6 Kristianstad

4/9+5/9+6/9 Malmö

4/10+5/10+6/10 Malmö

23/11+30/11+7/12 Kristianstad
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En i raden av tvärfackliga ungdoms-
kurser i LO ungs utbildningspaket. 
En kurs som ger dig en första 
inblick i den fackliga organisationen, 
dina rättigheter och skyldigheter, 
kollektivavtalet och hur du kan 
påverka både i organisationen och 
på din arbetsplats.

Målgrupp
Alla under 30 år, även icke 
medlemmar.

Utbildningen är på 16 timmar för-
delat på två dagar med övernattning.

OM FACKET

datum plats

21-22/2 Backagården

18-19/4 Backagården

14-15/6 Backagården

31/10-1/11 Backagården

11-12/12 Backagården

OM SAMHÄLLET

Fortsättning på Om Facket eller för 
dig med likvärdiga förkunskaper.

Här ligger fokus på samhället 
och politiken. Du får lära dig 
om ideologier och farför facket 
samverkar med socialdemokraterna.

Målgrupp
Medlemmar under 30 år. 

Utbildningen är på 16 timmar fördelat 
på två dagar med övernattning.

datum plats

17-18/5 Backagården
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OM GLOBAL RÄTTVISA

datum plats

12-13/6 Backagården

En av temautbildningarna i LO 
ungs utbildningspaket för unga 
upp till 30 år. En kurs som ger dig 
inblick i hur facket arbetar med 
de internationella frågorna i olika 
projekt och samarbetsorgan. Du 
får insikt och kunskap om hur 
arbetsmarknaden fungerar världen
över och inspiration att själv göra en 
insats.

Innehåll
1. Kränkningar av fackliga rättighe-   
ter i världen.

2. LO:s globala fackliga krav

3. Fackliga rättigheter är mänskliga 
rättigheter

4. Vad kan jag göra?

Målgrupp
Medlemmar under 30 år.

Utbildningen är på 16 timmar för-
delat på två dagar med övernattning.
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En kurs där vi diskuterar främlings-
fientlighet, politiken bakom och 
allas rätt att vara olika.

Innehåll
1. Vad är främlingsfientlighet?

2. Politiken bakom

3. Ta debatten

4. Allas lika värde

Målgrupp
Medlemmar under 30 år.

Utbildningen är på 16 timmar fördelat 
på två dagar med övernattning.

OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET

datum plats

12-13/9 Backagården

OM FÖRSÄKRINGAR

En ungutbildning som berättar och 
informerar om våra försäkringar som 
alla omfattas av när man är med i 
facket.

1. Så undviker du att gå miste om 
en kvarts miljon!

2. Vad har jag rätt till?

3. Vilka försäkringar finns?

4. Hur gör jag om det händer 
någonting?

Målgrupp
Medlemmar under 30 år.

datum plats

16/5 Backagården

15/11 Backagården
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SKOLINFORMATÖRSUTBILDNING

Utbildning för de som ska genom-
föra skolinformationer för fackliga 
avdelningar och LO-distriktet. 

Utbildningen innehåller följande: 
• Rollen som skolinformatör – vårt 
uppdrag 
• Våga tala och framträda
• Argumentation
• Upplägg och innehåll i skol-
information
• Hantera en klass och problem
• Praktiska övningar

datum plats

4-5/4 Backagården

Målgrupp: 
Unga aktiva som avdelningarna ut-
ser som skolinformatörer. 
Utbildningen är på två dagar med
övernattning.
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Alla Kan Göra Något en utbildning 
där vi vänder och vrider på fackets 
värdegrund, det fackliga löftet, 
antidemokratiska krafter och främ-
lings fientlighet.  

Målet är att du som förtroendevald 
ska känna dig trygg i dessa frågor på 
arbetsplatsen. 

LO-distriktet i Skåne arrangerar
kursen i samarbete med ABF Skåne.

 
 

ALLA KAN GÖRA NÅGOT, 
ENDAGS UTBILDNING

datum plats

19/1 Malmö

16/2 Backagården

23/3 Malmö

20/4 Backagården

18/5 Malmö

15/6 Backagården

7/9 Backagården 

5/10 Malmö

9/11 Backagården 

7/12 Malmö
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AKTUELLA TVÄRFACKLIGA KURSER PÅ
ALBINS FOLKHÖGSKOLA

Många av våra utbildningar genomförs i samverkan med en eller ett par enskilda 
förbundsavdelningar och därför syns de bara i din egen avdelnings eller förbunds 
studiematerial. Men det finns även några mycket angelägna kurser, som vi har 
möjlighet att erbjuda tvärfackligt enligt nedan.

STUDIEORGANISATÖRSUTBILDNING

Utbildningen rustar under fyra 
inter  nat studieorganisatörer med 
kuns kap, verktyg och insikter för 
att kunna driva på och utveckla 
sina studie organisationer. Så får vi 
idébärande studieorganisatörer som 
skapar rörelse i rörelsen!

Innehåll
• Grunderna

• Utveckling

• Framtid

Målgrupp
Studieorganisatörer.

Ekonomi
12.800 kr per deltagare för alla fyra 
stegen.

datum plats

steg 1
10-11/4 Albins

steg 2
7-8/6 Albins

steg 3
4-5/10 Albins

steg 4
4-5/12 Backagården
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PEDAGOGISK GRUND

Utbildningen består av två internat 
med mellanliggande träning. Efter 
genomgången utbildning kan du 
räkna med att ha fått den trygghet 
som krävs för ett pedagogiskt 
utvecklings arbete. Kort sagt 
utbildningen syftar till att bygga nya 
folkbildare!

Innehåll
• Människors lärande

• Förväntningar och farhågor

• Nio intelligenser

• Folkbildning

• Pedagogisk design

• Pedagogikens första nycklar

datum plats

steg 1
30/5-1/6 Albins

steg 2
1-2/11 Albins

Målgrupp
Förtroendevalda med ingen eller be - 
grän sad erfarenhet av att leda utbild-
ningar, men som nu står inför att 
mer aktivt börja agera pedagoger.

Ekonomi
9.500 kr per deltagare för båda stegen.
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PEDAGOGISK VIDAREUTBILDNING 

Skickliga handledare skapar kunniga 
medlemmar och kompetenta för-
troendevalda – kort sagt den starka  
rörelse vi behöver. För att upprätt-
hålla och vidareutveckla ett skickligt 
handledarskap fordras förmågan och 
viljan att ständigt nå nya höjder.  
Under de två internaten med 
mellan liggande uppgifter får du 
värdefulla verktyg för din och 
rörelsens fortsatta utveckling!

Innehåll
• Lärstilar och vikten av variation

• Folkbildningens utmaningar och 
lösningar

• Gruppdynamik och 
kommunikation

• Didaktiska metoder och rätt 
fokus

• Att tala med kroppen

datum plats

steg 1
21-23/3 Albins

steg 2
5-6/9 Örenäs

Målgrupp
Handledare som deltagit i 
Pedagogisk grund eller med 
motsvarande kom petens.

Ekonomi
8.495 kr per deltagare för båda stegen.
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FACKLIG-POLITISK AFTONSKOLA

Här fördjupar vi under tre stycken 
tredagarssteg och en fyradagars resa 
till Bryssel den facklig-politiska sam-
verkan, i syfte att öka inflytandet 
för fackligt viktiga frågor i politiken 
i allmänhet och Socialdemokratin 
i synnerhet. Kursen kommer att ge 
dig helt andra förutsättningar för 
att påverka och därmed vara med 
och skapa ett bättre och rättvisare 
samhälle, för att inte säga en bättre 
och rättvisare värld!

Innehåll
• Ideologi i teori och praktik

• Omvärldsanalys

• Politisk förståelse och retorik

• Påverkan lokalt, regionalt, 
centralt och globalt

• Nätverkande och 
kommunikation

• Förändringsarbete

• Ledarutveckling

Målgrupp
Av organisationerna handplockade 
personer som man förväntar sig skall  
lägga ett djupare engagemang fram-
över inom det facklig-politiska fältet.

Ekonomi
21.900 kr per deltagare för alla fyra 
stegen (fördelat över två år).

 
datum plats

steg 1
8-10/11 2016 Backagården

steg 2
24-26/1 2017 Albins

steg 3
7-10/5 2017 Bryssel

steg 4
13-15/6 2017 Albins
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PRAKTISKA FRÅGOR FÖR 
ANMÄLANDE ORGANISATION

* ABF har beslutat att ta följande avgifter av anmälande facklig organisation för 
de tvärfackliga utbildningarna: 

Facklig introduktion, endags utbildning                       750 kr/deltagare 
Facklig Medlemsutbildning, tredagars utbildning  2.300 kr/deltagare
Grundläggande förtroendemannautbildning, 
tredagars utbildning                                                         2.300kr/deltagare
Facklig-politisk medlemsutbildning, tredagars utbildning     2.300kr/deltagare                                  
I dessa avgifter ingår kost, lokaler, handledare och material. 

På utbildningen ska det vara minst 8 deltagare och max 15. OM det är 16 delta-
gare anmälda så godkänns det då det oftast är någon som får förhinder att delta. 

• Anmälan ska gå till den fackliga organisation som den anmälda tillhör eller 
skulle tillhöra om de var medlemmar i facket. 

• Alla centrala LO-utbildningar hittar ni på www.lo.se under ”Fackliga utbild-
ningar för dig”. 

Den utbildning som är markerad med * efter utbildningsdatumet är beviljad 
stipendier i det fall det är minst två fackliga organisationer anmälda. Detta kom-
mer att ske efterhand och tidigast efter årsskiftet. 

Det är alltid en uppdaterad version av studiefoldern på LO-distriktet i Skånes 
hemsida: 
http://skane.lo.se
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Anteckningar



ABF Skåne Nordost
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Perstorp, 
Osby och Östra Göinge
0451-490 10
info.skane.nordost@abf.se 

ABF Nordvästskåne
Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Landskrona, 
Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga
042-590 40
info.nordvastskane@abf.se

ABF Sydvästra Skåne
Svedala, Trelleborg och Vellinge
0410-482 60
info.sydvastraskane@abf.se

ABF Österlen
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och 
Ystad
0411-298 70
info.osterlen@abf.se

ABF Malmö
Burlöv, Lomma och Malmö
040-35 24 00
info.malmo@abf.se

LO-distriktet i Skåne
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö
040-664 53 90
lo-skane@lo.se

Albins folkhögskola
Eriksgatan 108
261 33 Landskrona
0418-146 90
info@albins.nu 

ABF Skåne
Södergatan 6 B
Eslöv
0413-298 80

ABF Helsingborg
Helsingborg
042-17 64 00
info.helsingborg@abf.se 

ABF Hörby
Hörby
0415-108 94
info.horby@abf.se

ABF MittSkåne
Eslöv, Höör, Lund, Staffanstorp och Kävlinge
0413-693 50
info.mittskane@abf.se


