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Praktisk Information. 
 
Ledigt för fackliga studier:  
Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. 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:  
Betalas ut av din fackliga organisation.  

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

Anmälan görs till studieansvarig på din arbetsplats eller direkt till din förbundsavdelnings studieansvarige senast fyra 

veckor före utbildningsstarten 

Kostnader för 40 timmars utbildning: 
Kostnader blir 3000 kr/deltagare. Där ingår handledare, material, lokal, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt 
frukt. 
 

Kostnader för 24 timmars utbildning: 
Kostnader blir 1800 kr/deltagare. Där ingår handledare, material, lokal, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt 
frukt. 
 
 
Kostnader för 16 timmars utbildning:  
Kostnader blir 1200 kr/deltagare. Där ingår handledare, material, lokal, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt 
frukt. 
 
 
Kostnader för 8 timmars utbildning:  
Kostnader blir 600 kr/deltagare. Där ingår handledare, material, lokal, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt 
frukt. 
 
 
Kostnader för 40 timmars arbetsmiljöutbildning:  
Bättre arbetsmiljö är en 40 timmars utbildning som arbetsgivaren bekostar och då är kostnaderna  
5200 kr/deltagare. Där ingår handledare, material, lokal, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt frukt. 
 
Kostnader för 24 timmars arbetsmiljöutbildning:  
Systematisk arbetsmiljö utbildning är en 24 timmars utbildning som arbetsgivaren bekostar och då är kostnaderna.  
2000 kr/deltagare. Där ingår handledare, material, lokal, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt frukt. 
 
 
Inbjudningar 
Kommer att sändas ut till förbundsavdelningar, för vidarebefordran till klubbar och sektioner. 
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Fyll i samtliga uppgifter 
Anmälan skickas till Din fackliga organisation. 

Din organisation meddelar dig vilken typ av ledighet du ska begära. 
 
                   

Jag är intresserad av att gå följande utbildning 
 
 
 
Utbildning:_____________________________Datum_______________________Plats__________________ 

 

Namn:___________________________________________________________________________________ 

 

Facklig organisation________________________________________________________________________ 

 

Adress:__________________________________________________________________________________ 

 

Postadress_______________________________________________________________________________ 

 

Arbetsplats:______________________________________________________________________________ 

 

Telefon:_________________________________________________________________________________ 

 

Personnummer:___________________________________________________________________________ 

 

Mailadress:_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Anmälan görs till din fackliga organisation som vidarebefordrar till ABF 
ABF sänder ut bekräftelse 2 veckor för utbildningen startar. 

Om du inte fått bekräftelse hör av dig till ABF 
 

036-306191 
036-306192 
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Betalningsbekräftelse av arbetsgivaren för:  

Bättre arbetsmiljö utbildning eller Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

Utbildning:_______________________________________________________________________________ 

 

Datum_______________________________ Plats_______________________________________________ 

 

Personnummer:___________________________________________________________________________ 

Namn:___________________________________________________________________________________ 

Adress:__________________________________________________________________________________ 

Postadress:_______________________________________________________________________________ 

Telefon:__________________________________Mobil:__________________________________________ 

E-post:___________________________________________________________________________________ 

Fackligorganisation:________________________________________________________________________ 

Målgrupp:________________________________________________________________________________ 

(Med målgrupp menas skyddsombud, chef, arbetsledare etc) 

 

Avgiften faktureras:________________________________________________________________________ 

Adress:__________________________________________________________________________________ 

Postadress:_______________________________________________________________________________ 

Telefon:__________________________________________________________________________________ 

Underskrift av fakturabetalare:_______________________________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________________________________________ 
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LO UNG utbildningar 2017 i Jönköpings län 

 

EKONOMI: 
 Kurserna är kostnadsfria och du får ersättning för förlorad arbetsförtjänst från ditt förbund, reseersättning 
samt kost under utbildningen från LO. Du som inte än är medlem får ersättning från LOs stipendiefond när 
du går OM FACKET.  
 

Temautbildningarna och funktionsutbildningarna kommer under 2017 att genomföras i Växjö. 

Grundutbildningar 

OM FACKET  

Den första av de tvärfackliga ungdomskurserna 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. Kursen är 16 h. 

KURSINNEHÅLL 

1. Människovärde 
2. Unga arbetare och makten på arbetets marknad 
3. Klass och rättvisa 
4. Facklig aktion och påverkan 

MÅLGRUPP 

Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år. 

FÖRKUNSKAPER 

Inga. 

 

OM SAMHÄLLET  
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. Kursen är 16 h. 

KURSINNEHÅLL 

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

MÅLGRUPP 
Medlemmar under 30 år. 

FÖRKUNSKAPER 

Om du inte redan gått en facklig grundkurs bör du gå OM FACKET 
före OM SAMHÄLLET.  

 

Datum Ort Sista anm. 

27-28 feb. Jönköping 23 jan 

20-21 mar Kalmar 20 feb 

4-5 april Jönköping 6 mars 

24-25 apr Karlskrona 20 mar 

18-19 sep. Jönköping 14 aug. 

2-3 okt Växjö 4 sep 

16-17 okt. Jönköping 11 sep. 

6-7 nov Kalmar 9 okt 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

29-30 maj Växjö 24 apr 

30-31 okt Jönköping 25 sep. 

11-12 dec Växjö 13 nov 
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OM FÖRSÄKRINGAR 

En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring vilket 
försäkringsskydd du har som facklig medlem. Kursen är 8 h. 

KURSINNEHÅLL 

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. 

FÖRKUNSKAPER 

Om du inte redan gått en facklig grundkurs bör du gå OM FACKET 
före OM FÖRSÄKRINGAR. 
 

Temautbildningar 

Om Främlingsfientlighet 

En kurs där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och 
allas rätt att vara olika. Kursen är 16 h. 

KURSINNEHÅLL 

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

MÅLGRUPP 

Medlemmar under 30 år. 

FÖRKUNSKAPER 

Om du inte redan gått en facklig grundkurs måste du gå OM 
FACKET före OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET. Vi rekommenderar att 
du även går OM SAMHÄLLET före OM Främlingsfientlighet 

OM FEMINISM 

Varför är facket en feministisk organisation och vad finns det för 

olika sorters feminism? Vi reder ut begreppen och fördjupar oss i 

hur det står till med jämställdheten egentligen.  

MÅLGRUPP 

Medlemmar under 30 år. 

FÖRKUNSKAPER 

 

Datum Ort Sista anm. 

15, 22, 29 feb. Värnamo 25 jan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

15, 22, 29 feb. Värnamo 25 jan. 

5, 12, 19 apr. Jönköping 7 mars 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

September Viskadalens fhsk juni 

Oktober Stockholm juni 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

6 april Jönköping 6 mars 

29 sep Växjö 21 aug 

 

 

 

 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

31 maj-1 juni Växjö 24 apr 

13-14 dec Växjö 13 nov 

   

 

 

 

 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

27-28 sep Växjö 21 aug 
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Om du inte redan gått en facklig grundkurs måste du gå OM 
FACKET före OM FEMINISM. Vi rekommenderar att du även går 
OM SAMHÄLLET före OM FEMINISM. 

Funktionsutbildningar 

SKOLINFORMATÖRSUTBILDNING  

LO och Förbunden förväntar sig att du efter avslutad utbildning är 
aktiv och tillgänglig i det nya uppdraget. Utbildningen är 16 h. 

KURSINNEHÅLL 

1. Rollen som skolinformatör – vårt uppdrag 
2. Våga tala och framträda 
3. Argumentation 
4. Upplägg och innehåll i skolinformation 
5. Hantera en klass och problem 
6. Praktiska övningar 

MÅLGRUPP 

Fackligt aktiva medlemmar med uppdraget.  

FÖRKUNSKAPER Om du inte redan gått en facklig grundkurs måste 
du gå OM FACKET före SKOLINFORMATÖRSUTBILDNINGEN. Helst 
även OM SAMHÄLLET eller likvärdig utbildning hos det egna 
förbundet 

 

 

 

Ungdomsansvarigutbildning 

En intensivutbildning på 40 h med 3 dagar på distriktet och ett 2 
dagars besök i Stockholm, där deltagarna får träffa se 
ungdomsansvariga på förbunden, LOs ungsekreterare samt ett 
besök i riksdagen.  

KURSINNEHÅLL 

1. Rollen som ungdomsansvarig 
2. Ledarskap 
3. Organisation 
4. verktyg för att göra en verksamhetsplan 
5. Nätverka och erfarenhetsutbyte 

OBS! 
Förbundsavdelningarna väljer efter ansökning vilka som får gå 
utbildningen. Kontakta därför din avdelning för mer information. 

Datumen sätts från centralt håll och särskild inbjudan skickas ut till 
förbundsavdelningarna i god tid.  
 
MÅLGRUPP: Fackligt aktiva medlemmar med uppdrag som 
ungdomsansvariga på arbetsplats, klubb eller förbundsavdelning. 

 

Datum Ort Sista anm. 

13-14 mars Växjö 13 feb 

23-24 okt Växjö 25 sep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

September Viskadalen  

Oktober Stockholm  
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Särskild inbjudan kommer skickas när alla datum är satta. 

 

Medlem i facket (medlemsutbildning) 
 
Målgrupp    
Alla medlemmar   
 

Mål och syfte 
Att medlemmarna får kunskaper för att bevaka sina rättigheter och 
skyldigheter. En bättre inblick i den fackliga kampen, vikten att 
värna arbetsrätten och kollektivavtalet. 
 

Ekonomi 
Du får ersättning från din förbundsavdelning.  
Du kontaktar din fackliga organisation för information och 
anmälan. 
 
Kursens längd är 24 timmar fördelat på 3 heldagar. 
 
 
 

Fackets roll i samhället 

Målgrupp    
Alla medlemmar 
 

Innehåll  
För att kunna delta i det demokratiska samhället, är det viktigt 
känna till hur beslut fattas. Kan jag påverka samhället? Fackets 
medlemmar behövs i politiken. Vad grundar sig de politiska 
partiernas förslag på? Vilka värderingar har de politiska partierna? 
 

Ekonomi  
Du får ersättning från din förbundsavdelning.  
Du kontaktar din fackliga organisation för vidare information och 
anmälan. 
  

Kursens längd är 24 timmar fördelat på 3 heldagar. 
 
 
 

Med livet som insats 
 
Målgrupp  
Alla medlemmar 
 

Innehåll  
Betydelsen av din arbetsmiljö och hälsa, Hur du trivs, om du känner 
dig trygg på arbetsplatsen och på fritiden. Hur arbetsmiljön 
påverkar vårt liv och vår hälsa  
 

Ekonomi 
Du får ersättning från din förbundsavdelning. 

 

Datum Ort Sista anm. 

21,28 feb, 2 mars Värnamo 24 jan. 

28 mar, 4, 11 apr. Jönköping 28 feb. 

28 mar, 4, 11 apr. Nässjö 28 feb. 

26 sep, 3, 10 okt Jönköping 21 aug. 

26 sep, 3, 10 okt Gislaved 21 aug. 

14, 21, 28/11 Jönköping 9 okt. 

14, 21, 28/11 Nässjö 9 okt. 

 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

27 mar, 3, 10 april Jönköping 27 feb 

2, 9, 16 okt Gislaved 1 sep 

6, 13, 20 nov Jönköping 2 okt. 

6, 13, 20 nov Nässjö 2 okt. 

 

 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

8, 15, 22 mars Gislaved 8 feb. 

26 apr, 3, 10 maj Jönköping 21 mars 

18, 25 okt, 1 nov Jönköping 18 sep 
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Du kontaktar din fackliga organisation för vidare information och 
anmälan. 
 

Kursens längd är 24 timmar fördelat på 3 heldagar. 
 

 
 
Vald på jobbet 

 
Målgrupp  
Förtroendevald på arbetsplatsen. 
 

Utbildningens innehåll 

 Ditt uppdrag som förtroendevald 

 Den fackliga idén 

 Dina rättigheter 

 Den svenska modellen och kollektivavtalet 

 Regelverk 
 

Ekonomi 
Ersättning utgår som regel i enligt förtroendemannalagen §§ 6-7. 
Det innebär bibehållna anställningsförmåner. Du kontaktar ditt 
fackliga ombud för vidare information och anmälan. 
 

Kursens längd är 24 timmar fördelat på 3 heldagar. 
 

Del 2 är en påbyggnad för de fackförbund som tillhör 6F. 
 
 
 

 
Alla kan göra något 
 
Målgrupp 
Den här utbildningen är till för dig som är aktiv i facket. Den 
handlar om några av vår tids viktigaste frågor och svåraste 
utmaningar: Hur bedriver vi ett arbete mot antidemokratiska 
krafter och främlingsfientlighet i en allt mer global tid, och hur 
förhåller vi oss till partier och organisationer som sprider sådana 
idéer? 
Hur ska vi se på partier som för en nationalistisk politik, som går 
rakt emot våra intressen? 
 

Innehåll 
1. Allas lika värde och lika rätt – fackets idé och uppdrag. 
2. Utvecklingen i samhället och en arbetsmarknad i ständig 
förändring, 
beskriver den ökande otryggheten i arbetslivet.  
3. Facket och högerpopulismen – därför tycker vi så olika” där vi 
resonerar kring den växande främlingsfientligheten i Sverige och 
Europa. 
4. Fackliga verktyg mot främlingsfientlighet här resonerar vi om hur 
facket kan 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

20-22 mars Jönköping 20 feb 

18-20 sep Jönköping 14 aug 

STEG 2 för 6F   

27-29 nov Jönköping 23 okt 

 

 

 

 

 

 

Kurstillfällen skräddarsys även efter 

önskemål, kontakta ABF för mer 

information. 

 

Datum Ort Sista anm. 

16 maj Värnamo 10 apr 
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bemöta främlingsfientliga attityder, och organiserad 
högerpopulism. 
 

Kursens längd är 8 timmar fördelat på 1 heldag 
 

 
Medlemsrekrytering      
 
Målgrupp  
Förtroendevalda 
Innehåll  
Att värva medlemmar är en prioriterad verksamhet för Förbunden 
och avdelningarna. För att upprätte ett starkt kollektivavtal på 
arbetsplatsen och naturligtvis göra fackets röst hörd på 
arbetsplatsen. 
Ekonomi  
Du får ersättning från din förbundsavdelning. Du kontaktar din 
fackliga organisation för vidare information och anmälan. 
Kursens längd är 16 timmar fördelat på 2 heldagar. 
 
 

Bättre arbetsmiljöarbete BAM 
 
Målgrupp  
Grundläggandet utbildning för skyddsombud.  

 
Kurslängd 
Bättre arbetsmiljö är en utbildning på 40 timmar och även den körs 
en dag i veckan. 
Är ni många på en arbetsplats som är i behov av en grundläggande 
arbetsmiljö utbildning så kan vi efter överenskommelse göra den 
för er. Kontakta då ABF. 
Ekonomi 
Ersättning utgår som regel i enligt förtroendemannalagen §§ 6-7. 
Det innebär bibehållna anställningsförmåner. Du kontaktar ditt 
fackliga ombud för vidare information och anmälan. 
Kurskostnader för arbetsgivarna: 5.200 kr 
   
  

 
Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 
 
Målgrupp  
Förtroendevalda skyddsombud som har genomgått Bättre 
arbetsmiljö BAM. 
Kurslängd 
Kursens längd är på 24 timmar fördelat på 3 heldagar. 
Ekonomi 
Ersättning utgår som regel i enligt förtroendemannalagen §§ 6-7. 
Det innebär bibehållna anställningsförmåner. Du kontaktar ditt 
fackliga ombud för vidare information eller ABF. 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

24, 31 okt Jönköping 25 sep 

 

 

 

 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

20, 27 feb, + 

6, 13, 20 mar 

 

Jönköping 23 jan. 

25 apr + 

2, 9, 16, 23 maj 

Obs endast 18 delta 

Värnamo 20 mar 

11, 18, 25 sep + 

2, 9 okt 

 

Jönköping 7 aug 

9, 16, 23, 30 okt+ 

6 nov 
Värnamo 4 sep 

 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

8, 15, 22 maj Jönköping 3 apr 

13, 20, 27 nov Värnamo 9 okt 
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Kurskostnader för arbetsgivarna: 2000 kr 
 
 

 
Mötesteknik & talarträning 

 
Målgrupp 
Förtroendevalda som leder möte eller deltar på möte. 
Innehåll 
Det är viktigt att alla får komma till tals och möjligheter att säga sin 
mening. Därför har det utvecklats regler och traditioner för hur ett 
möte ska gå till. 
Ekonomi 
Ersättning utgår som regel enligt förtroendemannalagen §§ 6-7. 
Det innebär bibehållna anställningsförmåner. Du kontaktar ditt 
fackliga ombud för vidare information och anmälan. 
Kursens längd är 24 timmar fördelat på 3 heldagar. 
 
 
 
 
 

Grundutbildning för studieorganisatörer på klubbar 
och sektioner 
 
Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till studieorganisatörer, 
studiekommittéledamöter  
Innehåll 
Uppdraget som studieansvarig. Utbildningen är förlagd under ett år 
för att följa upp planering och uppsökande verksamhet samt att 
utvärdera. 
Ekonomi 
Ersättning utgår som regel i enligt förtroendemannalagen. Det 
innebär bibehållna anställningsförmåner. Du kontaktar ditt fackliga 
ombud för vidare information och anmälan. 
Kursens längd är 40timmar fördelat på 5 heldagar under året. 3 
dagar på våren och två på hösten. 
  
 
 
 

Kassör & Revisorsutbildning 
 
Målgrupp  
Förtroendevalda kassörer och revisorer på klubbar och sektioner. 
 
Ekonomi 
Ersättning utgår från din fackliga organisation. Du kontaktar ditt 
fackliga ombud för vidare information eller ABF.  
Kursens längd är 24 timmar fördelat på 3 heldagar. 

 

Datum Ort Sista anm. 

28 sep, 5, 12 okt Jönköping 24 aug 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

8, 15, 22 maj + 

15, 22 nov 
Jönköping 3 apr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

27 apr, 4, 11 maj Jönköping 23 mar 
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Sekreterarutbildning 

 
Målgrupp 
Förtroendevalda sekreterare på klubbar och sektioner. 
Ekonomi 
Ersättning utgår från din fackliga organisation. Du kontaktar ditt 
fackliga ombud för vidare information och anmälan. 
Kursens längd är 16 timmar fördelat på 2 heldagar. 
 
 
 
 
 
 

Valberedningsutbildning 
 
Målgrupp  
Förtroendevalda som sitter i valberedningen på klubbar och 
sektioner. 
Kurslängd 
Kursens längd är på 16 timmar fördelat på 2 heldagar.   
Ekonomi 
Ersättning utgår från din fackliga organisation. Du kontaktar ditt 
fackliga ombud för vidare information och anmälan  
Kursens längd är 16 timmar fördelat på 2 heldagar. 
 
 
 
 
 

Pedagogisk Handledare utbildning 
 
Målgrupp 
Förtroendevalda av respektive förbund godkända nya som vana 
handledare. 
Utbildningen bygger på att lära hur man på ett pedagogiskt sätt 
lägger upp och handleder utbildningar i kurs eller cirkelform. 
Kurslängd 
Kursen är på 40 timmar fördelat på 3+2 dagar med ett uppehåll för 
reflektion och eventuella hemuppgifter. 
Ekonomi 
Ersättning utgår från din fackliga organisation. Du kontaktar din 
avdelning för anmälan. 
 
Kurslängd 40 timmar fördelat på 3+2 heldagar 
 
 

 

Datum Ort Sista anm. 

17, 24,  Jönköping 10 apr 

 

 

 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

4, 11 okt Jönköping 14 sep 

 

 

 

 

 

 

Datum Ort Sista anm. 

4-6 sep + 

4-5 dec 
Ädelfors fhsk 26 jun 
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Vill du gå kursen ”Insikter” som externat i Jönköping? 
 
Insikter är en idébaserad utbildning där deltagarna ökar sina kunskaper om de fackliga grundförutsättningarna, 
betingelserna för fackföreningens existens och dess roll i kampen mellan arbete och kapital. Deltagarna får också 
ökade 
kunskaper om fackföreningens ideologiska grund samt möjlighet att pröva sina egna värderingar och analysera 
värdeförskjutningar i samhället. 

 
Insikter - kursen om fackets ideologi och värderingar 
 
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 mycket berikande för alla deltagare. Ämnen för fördjupningsarbetena kan exempelvis vara; full 
sysselsättning, internationellt fackligt arbete, samhällsekonomi, kampen mot marknadskrafterna, kampen om tanken, 
arbetets värde, medlemskapets värde, välfärd i förändring med mera. 
 
Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha en fördjupad förståelse för kärnan i den fackliga ideologin. Dessutom 
ska man ha kunskaper och känna tillräcklig säkerhet i sitt uppdrag för att kunna ta initiativet till diskussioner om de 
fackliga villkoren, exempelvis inför en lönerörelse eller i samband med större förändringar på arbetsplatsen eller i 
klubben. 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. 
 
Målgrupp: 
Fackligt förtroendevalda 
Grundläggande förtroendemannautbildning 
 
Deltagarna erhåller utbildningsarvode/ersättning från sitt eget förbund. Ersättning för resor betalas ut av LO efter 
kursens genomförande. I övrigt är kursen avgiftsfri. 
 
Kursort: Jönköping 
Datum: 21-25/8 med fortsättning 11-15/9 2017. 
 
Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av LOs folkhögskola Runö, som 
kommer att skicka kallelse och praktisk information. 
 
Prata med din klubb eller förbundsavdelning och lämna din intresseanmälan! 
 
Din anmälan ska vara förbundet tillhanda senast den 9 juni 2017. 
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Studieledighetslagen 

 
Sedan 1975 finns en lag i Sverige som reglerar rätten att vara ledig från arbetet för att studera. 
Lagen var en del av den s.k. vuxenutbildningsreformen, som också omfattade statliga bidrag till vuxenutbildningen. 
I korthet har lagen detta innehåll: 
För vem gäller lagen? 
Studieledighetslagen gäller för alla arbetstagare, inga grupper av anställda är undantagna. 
eller tills vidare. 
Ledighet för allmän utbildning 
För att ha rätt till ledighet för allmän utbildning ska man ha varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex 
månaderna, eller minst tolv månader under de två senaste åren 
Ledighet för facklig utbildning 
För utbildning som gäller fackliga frågor finns det inga krav på minsta anställningstid. 
 

Ledighetsansökan 
Följande uppgifter ska finnas med i en ansökan om studieledighet: 
 

 Vilken utbildning det gäller       

 Vem som anordnar utbildningen 

 Om man vill vara ledig på hel- eller deltid 

 När ledighet ska börja 

 I de fall utbildningen är tidsbestämd, när den beräknas vara slutförd 
 

När ska jag söka ledighet? 
 
Den som vill vara relativt säker på att få den önskade ledigheten, bör lämna in ansökan i god tid, alltså minst 

 Två veckor i förväg vid facklig utbildning eller ledighet som motsvarar högst en arbetsvecka 

 Sex månader i förväg för övrig utbildning 
 

Med övrig utbildning menas allmän utbildning som är längre än en arbetsvecka. För facklig utbildning gäller alltid två 
veckor, oavsett hur lång den fackliga utbildningen är. 
Arbetsgivaren kan inte neka 
Arbetsgivaren får inte neka en ansökan om studieledighet. Det enda arbetsgivaren kan göra är att skjuta fram den 
begärda ledigheten. 
Om du ska delta i en utbildning som motsvarar en arbetsvecka, så söker du alltså senast två veckor i förväg. Då har 
arbetsgivaren ingen möjlighet att skjuta fram ledigheten, eftersom den tillåtna tiden för att skjuta på ledigheten är två 
veckor. För övrig utbildning som är längre än en arbetsvecka söker du senast 6 månader innan utbildningen skall 
starta.  
 
Observera att man räknar tiden från den dag då ansökan lämnades till arbetsgivaren, och inte från den dag som 
utbildningen börjar 
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Fyll i samtliga uppgifter 
Anmälan skickas till Din fackliga organisation. 

Din organisation meddelar dig vilken typ av ledighet du ska begära. 
 
                   

Jag är intresserad av att gå följande utbildning 
 
 
 
Utbildning:_____________________________Datum_______________________Plats__________________ 

 

Namn:___________________________________________________________________________________ 

 

Facklig organisation________________________________________________________________________ 

 

Adress:__________________________________________________________________________________ 

 

Postadress_______________________________________________________________________________ 

 

Arbetsplats:______________________________________________________________________________ 

 

Telefon:_________________________________________________________________________________ 

 

Personnummer:___________________________________________________________________________ 

 

Mailadress:_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Anmälan görs till din fackliga organisation som vidarebefordrar till ABF 
ABF sänder ut bekräftelse 2 veckor för utbildningen startar. 

Om du inte fått bekräftelse hör av dig till ABF 
 

036-306191 
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036-306192 
 


