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GS AVDELNING 6 INTERNA UTBILDNIGNAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GS = Gemensam Styrka! 
 

Genom interna utbildningar och träffar stärker vi förtroendevalda på arbetsplatserna. 
De stärker även den interna samverkan mellan avdelningen, klubbarna, kontaktombud 

och övrigt förtroendevalda. 
 

Det är viktigt att er arbetsplats finns representerad på de tillfällen ni berörs av. 
Kallelser till våra interna utbildningar i GS avd. 6 skickas alltid ut per post innan 

utbildningens start till klubbar eller kontaktombud. 
 

En påminnelse till kursen skickas ut till klubben 2 månader innan.  
Sökande till kursen skall anmälas minst 4 veckor före start. 

 

GS Förhandlingsutbildning steg 1 
 
En kurs för dig som är förtroendevald med 
förhandlingsmandat.  
 
Kursen genomförs på två tillfällen med 
hemmauppgifter mellan tillfälle 1 och 2. Kursen 
ger dig kunskap om våra arbetsrättslagar och 
kollektivavtal samt förhandlingsteknik. 
 
 

 

Målgrupp: Förtroendevald med 
förhandlingsmandat 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 

Datum Plats  

21-23/9 + 5-6/10 Viskadalen, Internat 
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GS Försäkringsinformatörernas utbildningsdag 
 
Medlemmar går miste om enorma summor då 
de inte har kunskap om de försäkringar som de 
har genom sitt avtal och medlemskap.  
 
Därför kallar vi alla informatörer i GS-facket till 
en årlig utbildningsdag för att informera om 
förändringar och nyheter inom 
försäkringsområdet.  
 
Utbildningen ger också kunskap om hur 
informatören ska utföra sitt uppdrag på 
arbetsplatsen. Detaljerat program för dagen 
kommer i kallelsen. 
 
 

 
Målgrupp: Försäkringsinformatörer 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 
Kursens datum och plats var inte 
satt när katalogen trycktes, vänligen 
se GS Fackets hemsida gsfacket.se för 
en uppdaterad kurskatalog. 

Datum Plats  

  

GS Klubbstyrelsernas utbildningsdag 
 
Vår årliga klubbstyrelseutbildning som riktar 
sig till klubbarna: ordförande + en valfri 
ledamot per klubb (alt. två ledamöter).  
 
Kursens syfte är att utveckla det fackliga 
klubbarbetet på arbetsplatserna och förstärkt 
samverkan mellan avdelning-klubb.  
 
Nulägesanalys samt aktuell information från 
förbund och avdelning, och inte minst möjlighet 
till erfarenhetsutbyte med andra 
förtroendevalda. 
 
. 

 
Målgrupp: Förtroendevald på klubb 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 
Kursens plats var inte satt när 
katalogen trycktes, vänligen se GS 
Fackets hemsida gsfacket.se för en 
uppdaterad kurskatalog 

Datum Plats  

15/10  

 
  

http://rire.ctreq.qc.ca/2013/04/des-manuels-scolaires-adaptes-aux-eleves-ayant-des-difficultes-a-lire/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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GS Kontaktombudens dag 
 
Alla kontaktombud i GS avdelning 6 samlas för 
att få ta del av information från förbundet och 
byta erfarenheter med andra kontaktombud.  
 
Under dagen diskuteras uppdraget som 
kontaktombud och facklig verksamhet. 
 
 
 
 
 

 
Målgrupp: Förtroendevalt 
kontaktombud 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 

Datum Plats  

6/2 Göteborg 

 

GS Skyddsombudens dag 
 
Skyddsombudens roll är att företräda 
medlemmar i arbetsmiljöfrågor. Därför är det 
viktigt att de är välutbildade och har en hög 
kunskapsnivå inom området. 
 
GS-facket kallar därför till en årlig 
utbildningsdag, där vi informerar om nyheter 
som påverkar skyddsarbetet. Detaljerat 
program för dagen kommer i kallelsen. 
 
 
 

 
Målgrupp: Förtroendevalt 
skyddsombud på arbetsplatsen 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 

Datum Plats  

22/9 Viskadalen 
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GS Representantskapsmöte och årsmöte 
 
GS avdelning 6 håller Årsmöte på våren, samt 
ett Representantskapsmöte om hösten. Dessa 
är båda belagda kvällstid. 
 
Under höstrepskapet kallar vi även till en 
utbildningsdag i samband med repskapet.  
Kursdagen kommer handla om ett särskilt 
utvalt aktuellt ämne för att stärka 
förtroendevalda på arbetsplatserna.  
 
(Kallelse för själva representantskapsmötet 
skickas separat)  
Mer detaljerad information om kursdagen 
kommer i kallelsen. 
 

 
Målgrupp: Repskapsombud 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 
 

Datum Plats  

23/4 Alingsås 

 

GS Studieorganisatörsträff 
 
För att det fackliga arbetet ska genomföras 
krävs kunskap. Just därför är uppdraget som 
Studieorganisatör så oerhört viktigt. Finns inte 
studieorganisatör på klubben, ska istället 
ordförande närvara.  
 
Vi kallar till denna dag för att gemensamt 
diskutera studieverksamheten för kommande 
år och hantera nya metoder i hur vi får fler att 
gå fackliga utbildningar?  
Vi presenterar kommande års kursutbud samt 
analyserar och utvecklar studieuppdraget i sin 
helhet och framtid. 
 

 

Målgrupp: Studieansvarig 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 
 

Datum Plats / Specifik Info 

16/11 Göteborg 
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Vald i GS 
 
Detta är en påbyggnadskurs till Vald på jobbet. 
Under kursen kommer vi diskutera vikten av- 
och förutsättningar för varje uppdrag. Vad 
innebär det att företräda GS?  
 
Hitta dina personliga styrkor och drivkrafter. 
Hur påverkar jag? Interndemokrati - från idé till 
förändring. Samt argumentation, motivation 
och inspiration 
 
Kursen är internat 

 

Målgrupp: Förtroendevald 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 

Datum Plats 

27-29/1 Axvalla 

1-3/6 Viskadalen 

2-4/11 Viskadalen 

 

Svenska Modellen 
 
En ny utbildning som riktar sig till 
förtroendevalda som vill veta mer om 
sambandet mellan facket och politiken. 
 
 

 
Målgrupp: Förtroendevald 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 

 
 

Datum Plats / Specifik Info 

18/5 Göteborg 
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ORGANISATÖRER 
  

Tillsammans är vi starka och därför håller vi tvärfackliga kurser. Det vill säga att 
medlemmar från olika fackförbund deltar på en och samma kurs.  Samverkan mellan 
olika förbund i arbetarrörelsen ger oss betydligt större möjligheter och inte minst ett 
större kursutbud att välja från. 
 
Kallelser kommer per post ca två veckor före kursstart med ABF som avsändare. 

 
 

 

ABF - Arbetarnas Bildningsförbund 
arrangerar och administrerar de flesta av våra tvärfackliga 
kurser, skickar ut kallelser och tillsätter handledare till kurserna.  
www.abf.se 

 
 

 

LO – Landsorganisationen Sverige 
Fackförbundens paraplyorganisation som anordnar 
försäkringsombudskurser, LO Ung-kurser och vissa facklig-
politiska kurser.  
www.lo.se 

 
 

 

Runö folkhögskola 
Kursgård i Åkersberga utanför Stockholm. Anordnar bl.a. Insikter, 
Arbetsrätt, Arbetsmiljöutbildningskurser, Retorik m.fl. Dessa 
kurser placeras även lokalt emellanåt.  
www.runo.se 

 

 

VSAF – Viskadalens folkhögskola 
Kursgård i Seglora som vi ofta använder oss av vid interna 
utbildningar. Anordnar b.la. Psykosocial kurs, HSO-kurs, VISO 
med flera.  
www.a-folkhögskolorna.se/viskadalen/ 
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TVÄRFACKLIGA KONFERENSER 
 

Du med ett förtroendeuppdrag får vid vissa tillfällen inbjudan till årliga 
utvecklande konferenser för dit uppdrag. 

 

Regional facklig studiekonferens 
 
För att studieverksamheten ska fungera på ett 
bra sätt behöver båda dessa grupper stärkas, få 
påfyllning och stimulans i sitt uppdrag. 
 
Varje år erbjuds alla som är studieansvarig och 
gått grundläggande utbildning att vara med på 
2 spännande dagar i tvärfacklig verksamhet! 
 
Dag 1 – 2 är för kurshandledare 
Dag 2 – 3 är för studieorganisatörer  
 
 

 

Målgrupp: Studieorganisatörer och 
Handledare 
 
Förkunskaper:  
Studieorganisatörs utbildning 
 

Datum Plats  

29/9 – 1/10 Viskadalen (Internat) 
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FÖRTROENDEMANNA-/FUNKTIONSUTBILDNINGAR 
 

Här finner ni kursutbudet för er som är förtroendevalda. Det finns kurser specifikt 
riktade till dig utifrån ditt uppdrag, men även andra kurser som behandlar fackliga 

frågor som rör arbetsplatserna som kompletterar din kunskapsbank. För att se i vilken 
ordning kurserna ska gås, kika i ”Utbildningsstegen” längst bak. 

 
Vad det gäller ersättning, så brukar man säga att de kurser du måste ha för att kunna 

bedriva fackligt arbetet på arbetsplatsen ska arbetsgivaren stå för ersättningen. 
 

På dessa kurser står dock GS för deltagaravgiften, samt reseersättningen. Frukost, 
lunch och fika ingår. Du har fortfarande rätt att gå andra fackliga utbildningar, men då 

betalar istället GS förlorad arbetsförtjänst som ligger på 213kr/tim. Denna summa 
inkluderar semesterersättning, och eventuell ATK, före skatt. 

 
Skydds- och försäkringsutbildningar är undantagen, dessa skall arbetsgivaren stå för 

alla kostnader, inkluderat anmälningsavgift, resor och förlorad arbetsförtjänst.  
 

Alla kurser går som externat (ej övernattning) om inget annat är noterat på kurserna.  
Notera även att vissa kurser är uppdelade på två möten, detta är noterat på kursen. 

 
Sökande till kursen skall anmälas minst 5 veckor före start för att vara säker på plats 

på kursen, vi tar dock gärna emot förfrågningar om att gå en kurs även efter detta. 
Fråga oss om datum så ser vi på möjligheter tillsammans! 
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Vald på jobbet 
 
Utbildningen är en första introduktion till dig 
som är ny i rollen som förtroendevald på 
jobbet. 
 
Den röda tråden i utbildningen är uppdelad i 
tre moment: Hur hittar jag som förtroendevald 
min roll, mitt engagemang och även min plats i 
det fackliga arbetet?  
 
Vilka är de viktigaste frågorna i fackliga arbetet 
och hur ser lagarna ut på arbetsrättens 
område? Vilka verktyg behöver jag för att sköta 
mitt fackliga uppdrag och vad ska jag göra när 
jag kommer hem? 
 
Kursen går som externat (ej övernattning) 
 

Målgrupp: Alla förtroendevalda 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

 
 

 

Datum Plats / Specifik Info 

14-16/1 Borås 

27-29/1 Göteborg 

17-19/2 Göteborg 

3-5/3 Viskadalen 

16-18/3 Göteborg 

25-27/3 Stenungsund 

25-27/3 Uddevalla 

14-16/4 Göteborg 

27-29/4 Trollhättan 

4-6/5 Göteborg 

5-7/5 Viskadalen 

6-8/5 Uddevalla 

6-8/5 Stenungsund 

11-13/5 Åmål 

18-20/5 Trollhättan 

1-3/6 Uddevalla 

8-10/6 Göteborg 

9-11/9 Strömstad 

9-11/9 Uddevalla 

9-11/9 Stenungsund 

14-16/9 Göteborg 

22-24/9 Viskadalen 

12-14/10 Göteborg 

13-15/10 Borås 

26-28/10 Trollhättan 

9-11/11 Göteborg 

9-11/11 Mölndal 

18-20/11 Trollhättan 

7-9/12 Göteborg 

7-9/12 Uddevalla 

7-9/12 Stenungsund 

19-21/1 -21 Viskadalen 

1-3/3 -21 Uddevalla 
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Jämställdhet förtroendevalda 
 
Svensk fackföreningsrörelse har under lång tid 
arbetat med att öka jämställdheten mellan 
kvinnor och män i Sverige.  
 
Trots det lever vi i ett samhälle där kvinnor och 
mäns förutsättningar i arbetslivet och i 
samhället är olika. Med vetskap om detta 
erbjuder vi kursen som handlar om våra egna 
organisationer där det fortfarande finns en 
underrepresentation av kvinnor i styrelser och i 
det vardagsfackliga arbetet.  
 
Vad kostar ojämställdheten – för samhället – för 
den enskilde? Den ska ge kunskap om att 
jämlikhet och genus är en viktig förutsättning 
för att kunna identifiera fackliga frågor.  
 
Kunskap som vi behöver för att bättre kunna 
arbeta långsiktigt med för att förbättra 
arbetsförhållandena, arbetsmarknaden och 
samhället för både kvinnor och män. Och för att 
utveckla våra egna organisationer för att kunna 
möta de krav som medlemmarna kommer att 
ställa på en modern organisation.  
 

 
 

Datum Plats / Specifik Info 

6-8/4 Göteborg 

21-23/9 Göteborg 
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Ordförandeutbildning 
 
Du är vald till ordförande i din fackliga 
organisation. Medlemmen har genom valet av 
dig till ordförande förhoppningar och visat ett 
stort förtroende. Men hur ska/kan du leva upp 
till det förtroendet?  
 
Under utbildningen diskuterar vi rollen som 
ordförande, vad du fyller den med och hur du 
lever upp till den. Vi analyserar mötesteknik 
och ledarskap.  
 
Under kursen går vi igenom;  

- Ordförandens roll/arbete.  
- Styrelsens arbete.  
- Mötesteknik, föreningsdemokrati, retorik, 

stadgar och regler. 
 

 

Målgrupp: Ordföranden 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 

 

Datum Plats / Specifik Info 

22-24/4 Göteborg 

22-24/4 Uddevalla 

27-29/5 Borås 

21-23/10 Göteborg 

Sekreterarutbildning 
 
Du som har blivit vald till sekreterare i din 
organisation har fått en viktig och stimulerande 
uppgift. Det här är en grundläggande utbildning 
för dig som är sekreterare i din fackliga 
organisation.  
 
På denna utbildning diskuterar vi sekreterarens 
roll, funktion, arbetssätt och även styrelsens 
arbete. Vi går igenom mötesteknik tittar på 
stadgar, lagar och regler som berör ditt arbete 
som sekreterare.  
 
Du kommer att få tips och idéer kring 
protokollets språk och form. Vi genomför också 
några skrivövningar.  
 
Under kursen kommer vi gå igenom;  

- Din roll som sekreterare 
- Att skriva protokoll 
- Mötesteknik, språket, administrationen 
- Stadgar och regler 

 

Målgrupp: Sekreterare 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 
 

Datum Plats / Specifik Info 

27-28/4 Göteborg 

1-2/6 Borås 

5-6/10 Göteborg 

8-9/10 Uddevalla 
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Kassör- och revisorsutbildning 
 
Utbildningen vänder sig till kassörer och 
revisorer på lokal nivå. Målet är att man ska få 
grundläggande förståelse och färdigheter i såväl 
kassörsarbetet som revisionsarbetet. Vi 
kommer varva teori med praktiska övningar.  
 

- Revisorer, Kassör och Styrelse roller och 
ansvar.  

- Debet, kredit och kontoklasser.  
- Balansräkning, resultaträkning.  
- Databokföring, bokföringslagen och 

stadgar som gäller för en ideell förening.  
- Arbetsgivaransvar, verifikationer, beslut, 

attester med mera. 
- Att granska verksamheten - stadgarna 

och ekonomin.  
- Checklistor för revisorer. 

 

 
NOTERA  

Kurser är två träffar 
 
Målgrupp: Kassör/Revisor 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 
 

Datum Plats 

30-31/3 + 14-15/4 Göteborg 

20-21/4 + 19-20/5 Borås 

21-22/9 + 5-6/10 Trollhättan 

28-29/9 + 15-16/10 Göteborg 

 

Mötesteknik 
 
Förtroendevalda som leder eller deltar i möten. 
 
Kursen syftar till ge deltagarna förståelse för 
vad som händer på möten och varför. Målet är 
att deltagarna efteråt tryggt ska kunna delta 
aktivt på möten. Vi varvar teori med praktiska 
övningar. 
 
Innehåller  
Mötesdemokrati, Mötesteknik, Dagordningens 
betydelse, Hur lämnar man förslag, Hur går 
omröstningar till, Vad betyder orden och 
Mötesträning 
 
 
 

 
Målgrupp: Förtroendevalda 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 

 

Datum Plats  

13-14/1 Uddevalla 

25-26/1 -21 Uddevalla 
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Valberedningsutbildning 
 
Du som är vald som valberedare har en mycket 
viktig arbetsuppgift framför dig. Som 
valberedare är din uppgift att analysera dagens 
styrelse och hur den arbetar.  
 
Både tradition och förnyelse måste gå hand i 
hand när du analyserar de olika 
styrelsefunktionerna. Under kursen diskuterar 
vi hur valberedningsarbetet går till och när 
arbetet börjar, hur vi skapar en bra balans i 
styrelsen och bland övriga förtroendevalda. 
Som valberedare påverkar du genom ditt arbete 
framtiden för din fackliga organisation, det är 
något att betänka.  
 
Under kursen går vi igenom; Valberedarens roll 
och arbete. Analys av styrelsens arbete. 
Stadgar. Rollspel. Det svåra samtalet. Pedagogik 
  

 

Målgrupp: Valberedning 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 

 

Datum Plats / Specifik Info 

2-3/9 Borås 

10-11/9 Göteborg 

 

Uppsökarutbildning 
 
Utbildningen behandlar argument, mötet med 
oorganiserade och metoder för kommunikation.  
 
Till nästa tillfälle ska man vara ute på uppsökeri 
för att praktisera det man har lärt sig. Den sista 
dagen är en dag för uppföljning där man får 
berätta om sina erfarenheter, hur det gick på 
företagen och vad som fungerade och om det 
som inte gick som de var tänkt. 
 
 

 
NOTERA  

Kursen är två träffar 
 
Målgrupp: Alla med värvaruppdrag 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 

 

Datum Plats  

5-6/10 + 9/11 Uddevalla 
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Studieorganisatörsutbildning 
 
Studieorganisatörer som i huvudsak kommer 
att bedriva rekryterings- och planeringsarbete 
lokalt.  
 
Målet är att efter utbildningen ska deltagaren: 
Se studierna i ett sammanhang och som ett 
medel att nå de fackliga målen. Ha insikt om, 
och förstå de övergripande målen med fackliga 
studier. Känna sig trygg i sin roll, kunna, vilja 
och ha klart för sig vilka arbetsuppgifter hen 
ska utföra för att fullfölja uppdraget som 
studieorganisatör i förbundet och tvärfackligt.  
 
Kunna, våga och vilja ta samtal i olika 
sammanhang i syfte att rekrytera medlemmar 
och förtroendevalda till utbildningar. Planera 
studieverksamhet med hänsyn till 
organisationens, förtroendevalde och 
individens behov. 
 
Erövrat kunskaper om folkbildningens metoder 
och pedagogiska utgångspunkter. 
Ha kunskap om hur det tvärfackliga 
studiesystemet ser ut, lokalt, regionalt och 
centralt och hur anmälningsförfarandet 
fungerar i detta system. 

 
NOTERA  

Kurser är två träffar 
 

Målgrupp: Studieorganisatörer 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 

Innehåll:  
- Varför är utbildning viktigt?  
- Rollen och uppgifterna som 

studieorganisatör.  
- Studieledighets- och 

Förtroendemannalagen.  
- Min organisation och 

studieorganisationen. Hur ser 
kursutbudet ut? LOs, 
Förbundens och ABF:s 
Riktlinjer.  

- Planering. Samtalsmetoder – 
att rekrytera till utbildning. 
Vad är folkbildning 

Datum Plats 

11-13/5 + 15/6 Göteborg 

11-13/5 + 15/6 Trollhättan 

31/8 – 2/9 + 20/10 Borås 
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SKYDDS- & FÖRSÄKRINGSUTBILDNIGNAR 
 

 
 
 

Dessa utbildningar riktar sig till dig som skyddsombud och/eller försäkringsombud, för 
att ge dig kunskap och verktyg för ditt uppdrag.  

 
Vad det gäller skyddsutbildningar så är det arbetsgivaren som står för både 

deltagaravgift samt förlorad arbetsförtjänst. Därför är det viktigt att ni tillsammans 
fyller i ansökan med arbetsgivaren. Blanketten Anmälan/betalningsbekräftelse 

skyddsutbildningar hittar du för utskrift på vår hemsida: 
https://www.gsfacket.se/sv/om-oss/avdelningar/avdelning-6-vast/studier/ 

 
Det är LO som anordnar försäkringsombudskurserna.  

Du har möjlighet att söka till en viss kurs med specifikt datum och ort, om du inte gör 
detta kommer LO istället kalla dig till ett lämpligt tillfälle.  

LO står för förlorad arbetsförtjänst, resor osv genom stipendiefonden. 
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BAM – Bättre arbetsmiljö 
 
Kunskapsutvecklingen inom 
arbetsmiljöområdet är snabb och för att arbeta 
med arbetsmiljöfrågor krävs en bred 
kompetens, förmåga till självständigt lärande 
och ett kritiskt förhållningssätt.  
 
BAM är en grundläggande utbildning för 
skyddsombud. Här får deltagarna lära sig 
metoder och arbetssätt som de direkt kan 
använda sig av i sitt arbetsmiljöarbete på 
hemmaplan.  
 
De får lära sig en metod för att ta reda på vad de 
behöver för kunskaper, hur de ska söka 
informationen och var de hittar den. 
 
Självklart ger även kursen grundkunskaper i 
arbetsmiljön och lagarna, rollen som 
skyddsombud och systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
 
 
 

 
NOTERA  

Vissa kurser är två träffar 
 
Målgrupp: Skyddsombud 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 
Ersättning: Sök enligt 7 § FML 
 
 

Datum Plats  

20-22/1 + 13-14/2 Göteborg 

3-5/2 + 27-28/2 Göteborg 

24-26/2 + 26-27/3 Mölndal 

16-20/3 Uddevalla 

16-20/3 Trollhättan 

23-25/3 + 23-24/4 Göteborg 

31/3, 7,14,21,28/4 Falkenberg 

6-8/4 + 4-5/5 Mölndal 

6-8/4 + 4-5/5 Borås 

18-20/5 + 11-12/6 Göteborg 

7-9/9 + 8-9/10 Göteborg 

7-11/9 Uddevalla 

5,12,19,26/10 + 2/11 Falkenberg 

5-7/10 + 9-10/11 Borås 

12-14/10 + 5-6/11 Kungälv 

2-4/11 + 3-4/12 Göteborg 

9-13/11 Uddevalla 

9-13/11 Trollhättan 

9-13/11 Stenungsund 

30/11 - 4/12 Kungälv 

1-5/2 -21 Uddevalla 

1-5/2 -21 Trollhättan 

1-5/2 -21 Stenungsund 
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VISO 1 - Vidareutbildning för skyddsombud 
 
Detta är en vidareutbildning som erbjuds till 
dig som har genomfört BAM. 
Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, 
arbetsmiljöförordningen och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Parternas roller i arbetsmiljöarbetet. Ger 
deltagarna kunskaper i hur praktiskt 
arbetsmiljöarbete ska genomföras. Hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera i 
vardagen och i skyddskommitté om sådan finns. 
Vikten av samverkan mellan parterna för att 
lyfta upp arbetsmiljön i vardagen.  
 
Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, 
logi och material, samt betalar för förlorad 
arbetsförtjänst och resekostnader. 

 
Kursen genomförs som internat 

 

Målgrupp: Skyddsombud 
 
Förkunskaper: BAM 
 
Ersättning: Sök enligt 7 § FML 
 

 

Datum Plats  

5-7/5 Viskadalen 

13-15/10 Viskadalen 

 

VISO 2 - Vidareutbildning för skyddsombud 
 
Detta är en vidareutbildning som erbjuds till 
dig som har genomfört BAM. 
Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, 
arbetsmiljöförordningen och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 

• Hot och våld 
• Kränkande särbehandling 
• Missbruk 
• AFS 1993:2 
• Stress och krisreaktioner efter en 

incident 
 

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, 
logi och material, samt betalar för förlorad 
arbetsförtjänst och resekostnader. 

 
Kursen genomförs som internat 

 

Målgrupp: Skyddsombud 
 

Förkunskaper: VISO 1 
 
Ersättning: Sök enligt 7 § FML 
 

 

Datum Plats  

4-6/2 Viskadalen 

8-10/9 Viskadalen 
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VIHSO 1 - Vidareutbildning för huvudskyddsombud 
 
Detta är en vidareutbildning som erbjuds till 
dig som är huvudskyddsombud. 
 

• Rollen som HSO 
• Samordning av 

skyddsombudsverksamheten 
• Roller och uppgifter i en skyddskommitté 
• Att arbeta i en skyddskommitté 
• Riskbedömningar 
• Lagstiftning 
• Rehabilitering 
• Ledarskap 

 
Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, 
logi och material, samt betalar för förlorad 
arbetsförtjänst och resekostnader. 

 
Kursen genomförs som internat 

 
Målgrupp: Huvudskyddsombud 
 
Förkunskaper: VISO 1 
 
Ersättning: Sök enligt 7 § FML 
 

 

Datum Plats  

31/3 – 2/4 Viskadalen 

 

VIHSO 2 - Vidareutbildning för huvudskyddsombud 
 
Detta är en vidareutbildning som erbjuds till 
dig som är huvudskyddsombud. 
 

• Konflikthantering 
• Kommunikation och feedback 
• Ledarskap 
• Riskobservationer och hantering av dessa 
• Arbetsmiljösamordning 

 
Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, 
logi och material, samt betalar för förlorad 
arbetsförtjänst och resekostnader. 

 
Kursen genomförs som internat 

 

Målgrupp: Huvudskyddsombud 
 
Förkunskaper: VIHSO 1 
 
Ersättning: Sök enligt 7 § FML 
 

 

Datum Plats  

3 – 5/11 Viskadalen 
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Psykosocial kurs steg 1-4 
 
LO-Distriktet i Västsverige, ABF Västra 
Götaland och Arbetarrörelsens Folkhögskola i 
Göteborg och Viskadalen arrangerar 
tillsammans psykosocial kurs i fyra steg. 
Kurserna riktar sig fram för allt till 
skyddsombud men är öppen även för andra 
förtroendevalda. 
 

Kurserna bygger på varandra men är inte 
sammanlänkade som en distansutbildning, utan 
ges som ”egna” kurser. 
 
Man kan söka till alla fyra stegen samtidigt men 
det går även att söka stegen var för sig. 
 
Steg 1 

– Hur man får en arbetsplats att fungera 
socialt? 
– Vi är olika och har olika beteenden 
– Vad säger lagen? 
 
Steg 2 
– Stress och stresshantering 
– Konflikthantering/ kommunikation på 
arbetsplatsen 
– Härskarteknik 
 
Steg 3 
– Konflikthantering – fördjupning 
– Kommunikation – Svåra samtal 
– Personlig styrka – alkohol och droger 
 
Steg 4 
– Det svåra samtalet – fördjupning 
– Coachande dialog 
– Att mötas i krissituationer 
 
Kostnaden för kost, logi och material är 2 500 
kr/kurs alt 8 000 kr för alla fyra kurserna. 
Arbetsgivaren står för kostnaden för kost, logi, 
material, förlorad arbetsförtjänst och resor. 

Steg 1 

 

Steg 2 

 

Steg 3 

 

Steg 4 

 
Kursen genomförs som internat 

 
Målgrupp: Skyddsombud 
 
Förkunskaper: BAM 
 
Ersättning: Sök enligt 7 § FML 
 
 

Datum Plats  

25-26/2 Viskadalen 

24-25/3 Viskadalen 

Datum Plats  

21-22/4 Viskadalen 

2-3/6 Viskadalen 

Datum Plats  

1-2/9 Viskadalen 

15-16/9 Viskadalen 

Datum Plats  

28-29/4 Viskadalen 

22-23/9 Viskadalen 

20-21/10 Viskadalen 

 
 



23 

Försäkringsinformatör grund 
 
Att sprida försäkringsinformation är en 
ofrånkomlig del av vårt samlade uppdrag, att 
stärka rättvisan och tryggheten bland våra 
medlemmar. Våra försäkringsinformatörer är i 
framkanten av detta arbete. 
 

Som utbildad försäkringsinformatör stöttar din 
förbundsavdelning och LO-distriktet i 
Västsverige dig i ditt uppdrag! På Ff-torget 
hittar du information gällande blanketter och 
material för att utföra en försäkringskvart för 
dig och dina arbetskamrater på arbetsplatsen. 
 

 
Målgrupp: Försäkringsinformatörer 
 
Förkunskaper: Vald på Jobbet 

Datum Plats  

1,16,22,29/4 Halmstad 

14,29/4 + 6,15/5 Borås 

15,27/4 + 8,20/5 Göteborg 

17,24/4 + 4,11/5 Göteborg 

5,12,19,26/5 Varberg 

6,13,20,27/5 Göteborg 

7,18,26/5 + 2/6 Uddevalla 

19,27/5 + 3,10/6 Skövde 

31/8 + 7,21,28/9 Skövde 

2,9,16,30/9 Göteborg 

24/9 + 1,9,15/10 Trollhättan 

7,14,21,28/10 Borås 

 
  

https://fftorget.lo.se/
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Vidareutbildning för försäkringsinformatörer 
 
LO kallar årligen försäkringsinformatörer för 
att följa upp förändringar och nyheter inom 
försäkringsinformatörsverksamheten.  
 
Du kan anmäla dig till oss för önskemål om ort 
och datum. Har du inte ansökt om specifikt 
datum, kallar LO till ett kurstillfälle. 
 

 
Målgrupp: Försäkringsinformatörer 
 
Förkunskaper: Grundutbildning 

Datum Plats  

7/9 Göteborg 

11/9 Göteborg 

14/9 Göteborg 

21/9 Göteborg 

23/9 Göteborg 

24/9 Halmstad 

25/9 Göteborg 

30/9 Uddevalla 

1/10 Göteborg, Halmstad 

5/10 Trollhättan 

6/10 Skövde 

7/10 Göteborg 

8/10 Skövde, Varberg 

12/10 Skövde 

14/10 Göteborg 

15/10 Varberg 

22/10 Göteborg, Falkenberg, 
Trollhättan 

4/11 Borås 

5/11 Halmstad 

9/11 Skövde 

10/11 Trollhättan 

11/11 Borås 

12/11 Skövde 

17/11 Skövde, Uddevalla 

18/11 Borås 

23/11 Skövde 

24/11 Skövde 

25/11 Borås 

27/11 Skövde 

30/11 Skövde 

2/12 Borås 

9/12 Borås 
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FACKLIG-POLITISKA UTBILDNINGAR 
 
 

Vi möter ofta frågan varför facket måste arbeta politiskt. Denna fråga vittnar om 
en okunskap huruvida vårt samhälle och svenska modellen fungerar.  

Lyckas vi inte förmedla kunskapen om vikten av politisk samverkan riskerar det 
fackliga arbetet, inklusive våra kollektivavtal bli fullständigt tandlösa.  

Därför har vi sammanställt ett antal 
passande utbildningar för både medlemmar och förtroendevalda som ger 

kunskap och insikt för att sedan verka som idébärare på er arbetsplats. 
 
 

 Göteborgs Arbetares Folkhögskola - GAF 
 
GAF är en treårig ledarskapsutbildning i Göteborg. Kursen är unik i sin form och är 
riktad till dig som är förtroendevald inom arbetarrörelsen. Utbildningen ger dig 
möjligheten att utvecklas i din roll som förtroendevald och utgår ifrån de behov du och 
din organisation har. Fördjupning i områden som bestäms tillsammans med 
kurskamraterna. Dessutom ingår fastlagda ämnesblock som föreningskunskap och 
mötesdemokrati. GAF pågår under tre år, varje torsdag kväll. Är du intresserad 
kontakta oss, så ger vi dig datum för kommande kursstart. 
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Borås Arbetares Aftonskola – BAAS 
 
BAAS vänder sig till medlemmar inom LO förbunden, 
SAP och SSU som har ett intresse för facklig-politiska 
frågor.  
 

Kursen går på distans och startar med ett helginternat. 
Därefter träffas deltagarna varje onsdag mellan klockan 
18.00 – 21.00 antingen fysiskt på Arbetarrörelsens hus i 
Borås eller virtuellt via PingPong eller annat distansverktyg.  
 

• Vårtermin 2020: 7 januari – 12 juni 
• Hösttermin 2020: 17 augusti – 18 december 
• Vårtermin 2021: 11 januari – 11 juni 
• Hösttermin 2021: 9 augusti – 17 december 

 
Kursen löper över 2 år och motsvarar studier på kvartsfart (25%). Internaten beräknas till 20 timmar. 
Veckoträffarna och mellanliggande kursuppgifter till cirka 3-5 timmar per vecka. 
 
Datum för internaten under hösttermin 2020, vårtermin 2021 och resa till Stockholm höstterminen 
2021 beslutas gemensamt under kursens gång. 

 
INNEHÅLL 

• Ideologier 
• Fackets utmaningar i en föränderlig värld 
• Samhällsekonomi 
• Välfärdssamhället 
• Internationella frågor 
• Sociala medier 
• Deltagarnas egna tankar, intressen och idéer 

 
MÅL 

• Bygga nätverk 
• Stimulera det facklig-politiska arbetet 
• Fler LO-medlemmar in i politiken 
• Engagerade och aktiva idéutvecklare 

 
PEDAGOGISK IDÉ 
BAAS bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en 
idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med 
andra. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Gruppen 
står för en gemenskap och en större samlad kunskap än den enskilde individen. Delaktighet och 
inflytande är centralt. 
 

KOSTNAD 
3 000 kronor/deltagare och år. I kostnader ingår kost, logi, material och studieresa till Stockholm. 
Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst. 
 

SISTA ANSÖKAN TILL BAAS ÄR DEN 1 JANUARI 2020 
  

Datum Termin 

7/1 – 12/6 Vårtermin 2020 

17/8 – 18/12 Hösttermin 2020 

11/1 – 11/6 Vårtermin 2021 

89/8 – 17/12 Hösttermin 2021 
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Alla kan göra något 
 
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? Under kursen går vi igenom: Allas 
lika värde och lika rätt fackets idé och uppdrag. 
Utvecklingen i samhället och en arbetsmarknad 
i ständig förändring, beskriver den ökande 
otryggheten i arbetslivet. Facket och 
högerpopulismen, därför tycker vi så olika” där 
vi resonerar kring den växande 
främlingsfientligheten i Sverige och Europa. 
Fackliga verktyg mot främlingsfientlighet, hur 
kan facket bemöta främlingsfientliga attityder, 
och organiserad högerpopulism. 
 

 

Målgrupp: Förtroendevalda 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 

 

Datum Plats / Specifik Info 

30/1 Göteborg 

5/3 Göteborg 

5/3 Kungälv 

16/4 Göteborg 

17/9 Göteborg 

15/10 Göteborg 

19/11 Göteborg 

Politisk utbildning för förtroendevalda 
 
Kursens innehåll var inte satt när katalogen 
trycktes, vänligen se GS Fackets hemsida 
gsfacket.se för en uppdaterad kurskatalog. 
  

Målgrupp: Förtroendevalda 
 
Förkunskaper: Vald på jobbet 
 

 

Datum Plats / Specifik Info 

2-4/11 Göteborg 
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29 

RUNÖ-UTBILDNIGNAR LOKALT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Runö är en kursgård i Åkersberga utanför Stockholm.  
 
Kurser som genomförs på Runö Folkhögskola är oftast av karaktären av mer 
avancerade och fördjupande kunskaper i ditt uppdrag. För att få deltaga på kurserna 
skall man först genomföra Insikter. 
 
Här listar vi några av de kurser som erbjuds. De har ett gediget kursutbud som du hittar 
på  https://www.runo.se/utvecklingscentrum/kurser-i-los-kunskapssystem/ 
 
 
 

  

https://www.runo.se/utvecklingscentrum/kurser-i-los-kunskapssystem/
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Insikter  
 
Det ställs stora krav på de förtroendevalda 
och facket på arbetsplatsen. Medlemmarna 
ser inte alltid sammanhangen mellan stort och 
smått i fackliga ställningstaganden. 
 
Arbetsgivaren och deras företrädare 
motarbetar och ifrågasätter allt starkare 
fackets funktion som medlemmarnas och de 
anställdas företrädare. I dessa lägen behövs 
ordentliga kunskaper om den bakgrund och 
om de värderingar som präglar fackliga 
ställningstaganden och inriktningar. 
 
Men det behövs också en självinsikt och 
självtillit som bygger på att de egna 
värderingarna prövas mot omgivningen. 
 
Kursen Insikter har som övergripande mål att 
tydliggöra kärnan i den fackliga ideologin. 
 
Deltagarna får också ökade kunskaper om 
fackföreningens ideologiska grund samt 
möjlighet att pröva sina egna värderingar och 
analysera värdeförskjutningar i samhället. 
 
Insikter innehåller ett fördjupningsarbete 
som i slutet av kursen redovisas muntligt och skriftligt. Detta är ett krävande arbete, 
som bedrivs parallellt med övriga kursmoment. Detta ställer stora krav på deltagaren, 
men brukar upplevas som mycket berikande för alla deltagare. 
 
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. 
 
På samma sätt bör man efter kursen känna tillräcklig säkerhet, för att på arbetsplatsen 
och i den fackliga verksamheten, delta i eller initiera diskussioner om politikens 
påverkan på fackets och medlemmarnas situation i samhället. 
 
Kursen körs alltid som två veckor internat på Runö Folkhögskola. Övernattning 
och mat ingår över hela vistelsen, inklusive helg. Möjlighet till hemresa över 
helgen kan ordnas om önskemål finns. Externat finns lokalt en gång per år, utan 
övernattning. 
 

Datum Plats  

20 - 31/1 Runö 

10 - 21/2 Runö 

2 - 13/3 Runö 

2-6/3 + 30/3-3/4 Göteborg (Externat) 

23/3 - 3/4  Runö 

4 - 15/5 Runö 

24/8 - 4/9 Runö 

21/9 - 2/10 Runö 

12 -23/10 Runö 

2 -13/11 Runö 

9-13/11 + 7-11/12 Halmstad 

30/11 – 11/12 Runö 

 

Sista anmälan alltid senast 8 veckor 
innan kursens start. 

 
Observera att kursen har högt 

söktryck 
 

Målgrupp: Alla förtroendevalda 
 

Förkunskaper: Vald på jobbet, Vald i 
GS samt Funktionsutbildning. 
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MBL och Arbetsmiljö i Förhandlingsarbetet 
 
Den här kursen handlar om hur du kan använda 
arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet.  
 
Kursen tar upp metoder för hur ett långsiktigt, 
målinriktat och offensivt arbete med 
arbetsmiljölagen och dess föreskrifter kan 
integreras i det övriga fackliga arbetet. 
 

 
Sista anmälan alltid senast 8 veckor 

innan kursens start. 
  
Förkunskaper: Insikter 
 
 

Datum Plats  

17-19/2 Runö 

21-23/9 Runö 

Det svåra samtalet 
 
Förhandlingar kan resultera i negativa 
konsekvenser för medlemmar, där den 
förtroendevaldes uppdrag blir att, så långt det 
är möjligt, mildra konsekvenserna för 
medlemmen. 
 
Uppsägningar, verksamhetsnedläggningar och 
rehabilitering är sådana exempel, men även 
andra händelser som medför att den 
förtroendevalde möter människor i affekt kan 
leda till påfrestande samtalssituationer. 
 
Den förtroendevalde kan behöva hjälp att förstå 
sitt uppdrag, att finna stöd och metoder för att 
kunna hjälpa medlemmen att gå vidare utan att 
själv gå under. Risken finns att om man bär med 
sig problemen så blir det svårare att fungera i 
sitt uppdrag som förtroendevald. 
 
Kursen ger inblick i förhållningssätt, stöd och 
verktyg som kan ge den förtroendevalde bättre 
förutsättningar inför svåra samtal. 

 
Sista anmälan alltid senast 10 

veckor innan kursens start. 
  
Förkunskaper: Insikter 

 

Datum Plats  

20-22/1 Runö 

23-25/3 Runö 

25-27/5 Runö 

17-19/8 Runö 

12-14/10 Runö 

23-25/11 Runö 
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Att informera och agitera 
 
Tvekar du ibland att ge dig in i diskussioner om 
knepiga frågor med dina arbetskamrater? Vill 
du våga tala inför en grupp människor och ta 
plats på möten av olika slag? 
 
Med den här kursens praktiska talövningar 
vinner du en ökad självkänsla i att prata i 
fackliga sammanhang och du lär dig att ta fram 
och formulera intressant muntlig information. 
 
Du får handfasta verktyg och mallar för hur ett 
tal ska vara uppbyggt. Du får lära dig grunderna 
i argumentations- och debatteknik. 

 
Sista anmälan alltid senast 10 

veckor innan kursens start. 
  
Förkunskaper: Insikter 
 

 

Datum Plats  

10-14/2 Runö 

11-15/5 Runö 

31/8 – 4/9 Runö 

12-16/10 Runö 

23-27/11 Runö 

 
Vi bygger landet 
 
Vi bygger landet i gärning och ord..., så inleds en 
av arbetarrörelsens mest stolta och 
marschvänliga sång. Bortom det ceremoniella 
har sången också mycket hög sanningshalt.  
 
Arbetarrörelsen byggde landet inte sällan 
under svåra politiska och sociala umbäranden. 
Men vilken roll spelade fackföreningsrörelsen i 
kampen om människovärdet, en kamp som 
alltjämt pågår? Hur kan vi använda de 
historiska erfarenheterna för att forma vår 
framtid? Hur omtalar vi vår historia i en annars 
historielös och faktaresistent samtid. 
 
Syftet med kursen är att påbörja ett omfattande 
samhällsskifte mot ett hållbart samhälle, i 
ordets samtliga ande-meningar. 
 
 

 
Sista anmälan alltid senast 10 

veckor innan kursens start. 
  
Förkunskaper: Insikter 
 
Målgrupp: Politiskt intresserade  
 
 

Datum Plats  

20-24/4 Runö 

28/9 – 2/10 Runö 

 
  



33 

Arbetsrätt 
 
Du som har förhandlingsuppdrag eller är på väg 
in i en sådan roll – har du koll på vilka 
anställningar medlemmarna har på 
arbetsplatsen och vad som gäller? 
 
Vet du hur du gör om en medlem fått felaktigt 
utbetald lön eller upplever sig diskriminerad på 
grund av kön? Vad kan du göra om din 
arbetsgivare bortser från ett påtalat 
arbetsmiljöproblem? Vet du hur du använder 
avtalet och arbetsrättslagstiftningen i dessa och 
andra arbetsrättsliga frågor? 
 
Utbildningen går i tre steg. 
 
Arbetsrätt 1 utbildningen lär du dig mer om 
varför den svenska arbetsrätten kom till, hur 
den är uppbyggd och hur den förhåller sig till 
EU-rätten. 
 
Arbetsrätt 2 ger dig chansen att ta ett steg till 
med hjälp av LAS, AML, FML, MBL och 
diskrimineringslagen. Vi lär oss hur man driver 
en intressefråga med hjälp av lag eller 
avtalstext. Utbildningen baseras på ett stort 
rättsfall, som följer kursdeltagarna under hela 
veckan. 
 
Arbetsrätt 3 borrar djupare in i paragraferna 
och diskuterar undantag och några fler ovanliga 
lagar. Innan kursen görs en behovsinventering 
och innehållet skräddarsys efter dina behov av 
fördjupning och utifrån gruppens förbundssam-
mansättning.  

Steg 1 

 
Steg 2 

 
Steg 3 

 
Sista anmälan alltid senast 10 

veckor innan kursens start. 
  
Förkunskaper: Insikter 
 

 

Datum Plats  

10-14/2 Runö 

11-15/5 Runö 

31/8 – 4/9 Runö 

23-27/11 Runö 

Datum Plats  

20-24/1 Runö 

23-26/3 Runö 

25-29/5 Runö 

7-11/9 Runö 

12-16/10 Runö 

9-13/11 Runö 

Datum Plats  

30/3 – 3/4 Runö 

8-12/6 Runö 

30/11 – 4/12 Runö 
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Retorik 
 
Hur får man fram det man verkligen vill säga? 
 
Hur genomskådar man retoriska knep inom till 
exempel reklam och politik? 
 
I kursen Retorik får du lära dig hur du får andra 
att lyssna till det du verkligen vill säga och vad 
du ska tänka på när du ska tala inför en grupp. 
 
Du utvecklas till en bättre talare genom olika 
talövningar och analyser av både tal och text. 
Kursen utgår från den klassiska konsten att 
tala, retoriken, dess principer och teorier. 
 
Som deltagare får du också lära dig att lyssna 
och tolka vad andra egentligen säger, alltså en 
slags vardagsretorisk verkstad. 
 

 
Sista anmälan alltid senast 10 

veckor innan kursens start. 
  
Förkunskaper: Insikter 
 
Målgrupp: Politiskt intresserade  
 

 

Datum Plats  

24-26/2 Runö 

17-19/8 Runö 

16-18/11 Runö 

Makt och kön 
 
Svensk fackföreningsrörelse har under lång tid 
arbetat med att öka jämställdheten mellan 
kvinnor och män i Sverige. Trots det lever vi i 
ett samhälle där kvinnor och mäns 
förutsättningar i arbetslivet och i samhället är 
olika. 
 
Med vetskap om detta erbjuder vi kursen som 
handlar om våra egna organisationer där det 
fortfarande finns en underrepresentation av 
kvinnor i styrelser och i det vardagsfackliga 
arbetet. Vad kostar ojämställdheten? – för 
samhället – för den enskilde. Kursen ska ge 
kunskap om att jämlikhet och genus är en viktig 
förutsättning för att kunna identifiera fackliga 
frågor. Kunskap som vi behöver för att bättre 
kunna arbeta långsiktigt med för att förbättra 
arbetsförhållandena, arbetsmarknaden och 
samhället för både kvinnor och män. Och för att 
utveckla våra egna organisationer för att kunna 
möta de krav som medlemmarna kommer att 
ställa på en modern organisation. 

 
Sista anmälan alltid senast 8 veckor 

innan kursens start. 
  
Förkunskaper: Insikter 
 
Målgrupp: Fackligt förtroendevalda 
på avdelningsnivå, större klubbar 
och sektioner. 
 

 

Datum Plats  

24-27/2 Runö 

19-22/10 Runö 
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UTBILDNINGSSTEGE  

 

Medlem i facket 
För alla medlemmar och förtroendevalda. Om 

varför vi ska vara med i facket. 3 dagar. 

 

Vald på jobbet 
Samtliga förtroendevalda. Styrelse, 

skyddsombud, kontaktombud o.s.v. Om ditt 

uppdrag som förtroendevald. 3 dagar. 

 

Vald i GS 
Samtliga förtroendevalda.  

Interndemokrati. GS organisation.  

Fördjupning i ditt uppdrag. 3 dagar. 

    

   

  

Funktionsutbildningar 
Precision för ditt uppdrag.  

Så snart som möjligt efter att du påbörjat ditt 

uppdrag bör du gå en funktionsutbildning för 

att få bättre insikt i ditt nya uppdrag. Antalet 

utbildningsdagar varierar. 

 

Insikter 
Fördjupning i arbetarrörelsen. Ideologier. 

Pedagogik & inlärningsteknik.  

Vidareutbildningar efter Vald på Jobbet 
Efter att du gått Vald på Jobbet kan du även gå andra utbildningar parallellt 

 

Alla kan göra något 

SD är ett arbetarfientligt parti.  Argument för hur du möter SD-
diskussionerna. 

 
Jämställdhetsutbildning 
Är vi och våra arbetsplatser jämställda? Hur gör man en 
jämställdhetsplan? 

 
Facklig-politiska utbildningar 
Är det viktigt med facklig-politisk verksamhet. Hur kan vi 
påverka vår arbetsrätt? 

Vidareutbildningar efter Insikter 
Efter Insikter öppnas en mängd olika utbildningar för att stärka dig. 

Prata inför grupp 

 

 

Förhandlingsmandat 

 

Studieuppdrag 

 

 

 Skyddsombud 

 

 

  

Medlem i facket 

Vald på Jobbet 

 
 Vald i GS 

 

Försäkringsombud Skyddsombud 

Val-
beredning 

Studie-
organisatör 

Förhandlare 

Sekreterare 
Kassör 
Revisor 

Ordförande 

Insikter 

 
 

Alla kan göra något 

Jämställdhet 

Facklig-politisk utbildning 

Retorik 

Informera & 
Agitera  

Arbetsrätt  
1, 2, 3  

Pedagogisk grund 
(handledare) 

Studieorganisatör 
Fortsättning 

Huvudskydds-
ombud (HSO) 

Vidareutbildning 
Skyddsombud (VISO) 
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GS avdelning 6 Studieråd 
Välkomna att gå fackliga utbildningar!  

För att du ska få en bra inblick i den fackliga rörelsen och få insikt om vad ditt 
medlemskap innebär finns det ett gäng medlemsutbildningar för dig. I denna katalog 
har vi sammanställt ett utbud från vår region som vi tror kan intressera dig. Men vill du 
se ett större utbud gå in på: 

www.lo.se/start/facket_pa_din_sida/facklig_utbildning/fackliga_utbildningar_for_dig 
 
Kurskatalogen hittar du även på vår hemsida;  
www.gsfacket.se/sv/avdelningar/avdelning-6-vast 
  
Med kunskap skapar vi en bättre arbetssituation tillsammans! 
 
Anmäla till kurs eller frågor om utbildningar? Kontakta studierådet på 
studier@gs-vast.se eller ring studieansvarig Magnus Anderson 0721–586403 
 
Vid kursanmälan behöver vi den sökandes följande uppgifter; 

- Kurs, Datum och Plats 
- Personnummer, Namn, Adress,  
- Telefonnummer, Mail, Arbetsplats 
- Eventuella kostpreferenser och övernattningsbehov (om sådant ges) 

 
Ledighet för medlemsutbildningar 
Enligt Studieledighetslagen skall man söka ledighet för facklig utbildning minst 14 
dagar innan kursstart. Vi rekommenderar att ledigheten söks i samband med att du 
lämnar din kursansökan till din studieorganisatör eller klubb på arbetsplatsen, 
alternativt skickar in din kursansökan till oss om det inte finns klubb på företaget. 
 
Avanmälan vid frånvaro 
Tänk på att om du inte kan delta på en kurs du är anmäld till skall du snarast meddela 
detta till handledarna. Blir du sjuk skall du även meddela din arbetsgivare. 
 
Ersättning för resor 
Avdelning rekommenderar samåkning där den är möjlig. Om utbildningen ersätts enlig 
§ 6 FML står avdelningen för reseersättning. Milersättning utgår med 36kr/mil med 
egen bil, alternativt ersättning för kollektivtrafik enligt bifogat kvitto.  
 
Mvh. Studierådet GS avd. 6 väst 
Magnus Anderson Studieansvarig 
Morgan Wendel 
Mikael Olsson 

 

mailto:studier@gs-vast.se

