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MEDLEMSUTBILDNINGAR 
 

Genom ditt medlemskap i GS Facket har du möjlighet att gå utbildningar, både 
grundläggande i det fackliga medlemskapet med vad du har för möjligheter att påverka, 
men även konferenser med olika teman och mer fördjupande kurser i olika ämnen som 

hjälper dig att växa som både människa och medlem.  
 

Kravet för att delta på våra övriga medlemsutbildningar är att man skall gå medlem i 
facket. 

  
GS står för ersättning och resor. Frukost, lunch och fika ingår.  

Ersättningen ligger på 119 kr/timman, 952 kr/dag, skattefritt.  
Ledighet sökes enligt Studieledighetslagen, senast två veckor innan kursstart.  

 
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! 

 

Facklig introduktion 
 
En dags facklig introduktion som riktar sig till dig 
som vill veta mer om kollektivavtalets och 
medlemskapets värde.  
 
Har du nyligen blivit medlem och vill veta mer om 
vad ett fackligt medlemskap innebär och hur du 
kan vara med och påverka på din arbetsplats? För 
medlemmar eller den som ännu inte blivit 
medlem men vill ha mer information om facket. 
 
Målgrupp: Alla inkl. icke medlemmar 
 

 

 

Datum Plats / Specifik Info 

6/3 Göteborg 

6/3 Kungälv 

10/3 Borås 

20/3 Göteborg (Arabiska) 

5/5 Borås 

12/5 Uddevalla 

12/5 Trollhättan 

15/5 Göteborg 

15/5 Mölnlycke 

6/10 Borås 

16/10 Göteborg 

23/10 Göteborg (Arabiska) 

10/11 Borås 

17/11 Uddevalla 

17/11 Trollhättan 

20/11 Mölndal 

4/12 Göteborg (Lätt Svenska) 
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Medlem i facket 
 
Under tre dagar får du information om 
hur du kan påverka saker till det bättre 
både på din arbetsplats och inom din 
fackliga organisation.  
 
Du får också en inblick i hur 
fackföreningen startade, fungerar och är 
uppbyggd. Vi kommer även gå igenom 
hur du är försäkrad på jobbet och på 
fritiden.  
 
Kursen är externat där inget annat 
anges. Kursen finns även på vissa andra 
språk och lättare svenska. 
 
Under kursen går vi igenom:  
 

- Vilka rättigheter och skyldigheter 
har du? 

- Vad är ett kollektivavtal och hur 
påverkar det dig?  

- Information om dina fackliga 
försäkringar. 

 
Målgrupp: Alla medlemmar 

  

  

Datum Plats / Specifik Info 

14-16/1 Borås 

3-5/2 Göteborg 

17-19/2 Mölndal 

24-26/2 Strömstad, Åmål 

2-4/3 Halmstad, Mölnlycke, Göteborg 

12, 19, 23/3 Borås 

23-25/3 Göteborg (Arabiska) 

25-27/3 Trollhättan, Uddevalla, Lysekil 

25/3, 1,8/4 Halmstad 

6-8/4 Göteborg 

14-16/4 Varberg 

21-23/4 Ulricehamn 

27-29/4 Trollhättan, Uddevalla 
Stenungsund, Kungälv 

12-14/5 Borås 

18-20/5 Göteborg (Lätt svenska) 

18-20/5 Göteborg 

18-20/5 Lilla Brattön (Internat) 

19+26/5, 2/6  Varberg 

7-9/9 Varberg 

21-23/9 Göteborg 

21-23/9 Lilla Brattön (Internat) 

23-25/9 Uddevalla, Trollhättan, 
Stenungsund 

2, 9, 16/10 Göteborg, Mölnlycke 

6,13,20/10 Halmstad 

12-14/10 Orust 

13-15/10 Borås 

26-28/10 Göteborg, Mölndal 

9-11/11 Halmstad 

12, 19, 26/11 Borås 

16-18/11 Kungälv 

23+30/11, 7/12 Varberg 

23-25/11 Göteborg (Engelska) 

26,27,30/11 Uddevalla, Strömstad, 
Trollhättan 

30/11 – 2/12 Göteborg 

1-3/12 Borås 

12-14/1 -21 Borås 
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Medlem 55+ 
 
En medlemsutbildning för dig som är på väg att 
lämna arbetslivet. Vad har jag för rättigheter 
som äldre arbetstagare?  
 
Hur stor blir min pension? 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?  
 
Kursen är externat där inget annat anges. 
 
Under dagarna går vi igenom:  

- Den svenska folkhemsmodellen.  
- Hur är sjukvården organiserad?  
- Pensionssystemet, livet efter 65. 

 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

 

Datum Plats / Specifik Info 

10-12/2 Göteborg 

17-19/2 Uddevalla 

17-19/2 Stenungsund 

25/2, 3 + 10/3 Halmstad 

2-4/3 Mölndal 

30/3 – 1/4 Göteborg 

30/3 – 1/4 Mölnlycke 

8,15,22/4 Borås 

14-16/4 Kungälv 

5,12,19/5 Borås 

11-13/5 Lilla Brattön (Internat) 

8-10/6 Lilla Brattön (Internat) 

31/8 – 2/9 Lilla Brattön (Internat) 

7,14,21/9 Varberg 

28-30/9 Mölnlycke 

28-30/9 Göteborg 

5-7/10 Mölndal 

7,14,21/10 Borås 

28/10,4+11/11 Halmstad 

2-4/11 Kungälv 

2-4/11 Kungshamn 

2-4/11 Uddevalla 

2-4/11 Trollhättan 

10, 17, 24/11 Borås 

16-18/11 Göteborg 

7-9/12 Mölndal 

27-29/1 -21 Stenungsund 
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Medlem i facket 2 
Facklig politisk medlemsutbildning 
 
Kursens beskrivning var inte satt när katalogen 
trycktes, vänligen se GS Fackets hemsida 
gsfacket.se för en uppdaterad kurskatalog. 
 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

 

Datum Plats / Specifik Info 

9-11/3 Göteborg 

18-20/3 Borås 

27-29/4 Falkenberg 

1-3/6 Göteborg 

14-16/9 Göteborg 

6-8/10 Borås 

12-14/10 Göteborg 

12-14/10 Uddevalla 

12-14/10 Trollhättan 

23-25/11 Kungälv 

 
 

Blivande förälder 
 
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 dagarna går vi igenom: Diskriminering. 
Föräldraledighet, lagar och regler och vad är vad? 
Föräldrapenning/tillfällig föräldrapenning, vad är 
det för skillnad? Vad bör man tänka på innan 
barnet kommer? 
 
 
 

 
 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

Datum Plats / Specifik Info 

29/4 Göteborg 
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På tal om det som inte syns 
 
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? Vi bjuder in 
intressanta föreläsare som talar om psykiska 
ohälsa och grunder till detta.  
 
En tvådagars-utbildning för att skapa förståelse 
för det som inte syns. Att våga ställa frågan och 
våga lyssna på svaret. 

 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

Datum Plats / Specifik Info 

25-26/5 Göteborg 

 

Jämställdhet för medlemmar 
 
Vi kommer att gå igenom diskrimineringslagen 
och hur den juridiska apparaten fungerar.  
 
Vad finns det för diskrimineringsgrunder och 
hur kan man använda sig utav lagen för att 
uppnå en mer jämställd arbetsplats?  
 
Dagarna kommer att blanda teori med olika 
övningar och diskussioner.  
 
 

 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

Datum Plats / Specifik Info 

20-22/4 Göteborg 

19-21/10 Göteborg 
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Schysst efter jobbet 
 
Kursens beskrivning var inte satt när katalogen 
trycktes, vänligen se GS Fackets hemsida 
gsfacket.se för en uppdaterad kurskatalog. 
 
 

 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 

Datum Plats / Specifik Info 

2/10 Göteborg 

 
 

Läs! 
 
Inspirationsdag för medlemmar inom LO-
förbunden. 
 
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.  
 

 
Målgrupp: Förälder, bonusförälder, 
mormor/morfar eller farmor/farfar 
till ett barn i ålder 0-12 år 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

Datum Plats / Specifik Info 

9/4 Göteborg 

15/10 Göteborg 

26/11 Kungälv 
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Läs för mig pappa 
 
ABF och din fackliga organisation hälsar dig 
som man varmt välkommen till en dag som 
kommer att handla om varför det är viktigt att 
läsa för sina barn. 
 
Under dagen kommer du att få träffa en 
författare som berättar om sitt skrivande och 
läsande samt en barnbibliotekarie som pratar 
om barns språkutveckling, läsförmåga och vilka 
böcker som passar barn i olika åldrar. Vi 
kommer även göra en rundvandring på 
biblioteket. 
 
 

 
Målgrupp:  

Pappa, bonuspappa, morfar eller 
farfar till barn i 0–12 år 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

Datum Plats / Specifik Info 

19/3 Göteborg 

21/5 Kungälv 

17/9 Göteborg 

 

Min pension 
 
Hur kommer ekonomin se ut efter 
arbetslivet? För att inte riskera att slutet av ens 
dagar levs som fattig pensionär krävs att man 
är aktiv i pensionssystemet så tidigt som 
möjligt.  
 
Under dagen kommer vi att gå igenom hur 
pensionssystemet och regelverket är upplagt. 
Deltagarna får med sig tips och lite att fundera 
över. 
 
 

 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

 

Datum Plats / Specifik Info 

29/4 Göteborg 

12/11 Göteborg 
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Ordets makt 
 
De senaste åren har ordets makt ökat i 
betydelse. Partier som blir till PR-byråer och 
allt fokus riktas mot att vinna väljare. Ändå är 
den allmänna kunskapen om hur språket 
påverkar oss ganska liten.  
 
Den här utbildningen handlar om hur valet av 
ord och bilder påverkar den politiska 
dagordningen och styr över vad vi ser och inte 
ser samt hur vi tänker på det som diskuteras i 
samhällsdebatten.  
 
 

 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

Datum Plats / Specifik Info 

5/11 Göteborg 
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Stress och vila 
 
Under dagen får deltagarna facklig information 
kring frågor som rör stress på våra 
arbetsplatser och även hur stress påverkar oss i 
vår alltmer stressiga vardag.  
 
Hur kan vi varva ner och hur viktigt är det 
egentligen är för oss med vila? Dagen innehåller 
även ett pass med yoga och avslappning.  
 
 

 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

Datum Plats / Specifik Info 

22/10 Kristinedal 

Med livet som insats 
 
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 
fritiden har stor betydelse för vår hälsa.  
 
Under dagarna lär vi oss tillsammans att 
kartlägga nuet, analysera, åtgärda och agera för 
en bättre arbetsplats, välmående och ett bättre 
liv.  
 
 

 
Målgrupp: Alla medlemmar (ej 
Skyddsombud) 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

Datum Plats / Specifik Info 

24-26/2 Göteborg 

5-7/10 Göteborg 

9-11/11 Göteborg 
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ENDAGARSKONFERENSER 
 

Få bättre kunskap och insikt i aktuella frågor och ämnen som berör oss på 
arbetsplatserna. Föreläsningarna hålles vanligtvis i Göteborg på SKF klubbstuga.  

 
GS står för ersättning och resor. Frukost, lunch och fika ingår.  
Ersättningen ligger på 116 kr skattefritt. Ledighet sökes enligt 

Studieledighetslagen, senast två veckor innan kursstart.  
 

På en död planet finns inga jobb 
 
Kursens beskrivning och datum var inte satt när 
katalogen trycktes, vänligen se GS Fackets 
hemsida gsfacket.se för en uppdaterad 
kurskatalog. 
 
 

 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

Datum Plats / Specifik Info 

April Göteborg 

 

El Chocko 
 
27-årige Jonas Andersson åkte fast på en flygplats i 
Bolivia med nästan tre kilo kokain i väskorna. Hans 
första tid på det ökända fängelset 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. 
 
 
 

 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

Datum Plats / Specifik Info 

29/10 Göteborg 
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Gud har 99 namn 
 
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.  
 
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. 
 
Vilka religioner är besläktade med varandra. 
Det och andra frågor ges svar på under 
föreläsningen.  

 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

 

Datum Plats / Specifik Info 

9/4 Göteborg 

 
 

 
 

Konsumenträtt och Privatekonomi 
 
Privatkonsumtion av varor tenderar att bli 
alltmer baserat på lån. Vilka problem kan 
förknippas med detta?  
 
Hur handlar man etiskt och moraliskt rätt?  
 
Under dagen kommer vi att gå igenom:  

- Budget och familjeekonomi 
- Olika former av lån:  

o Banklån 
o Kreditlån 
o sms-lån 

- Handla på internet - nya metoder och 
risker.  

- Skuldsanering - ingen dans på rosor!  

 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 

 

Datum Plats / Specifik Info 

28/5 Göteborg 

  



 

15 

Sociala medier och källkritik 
 
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 prata om det 
positiva men även den negativa delen av 
användandet av sociala medier. Kan man 
verkligen uttrycka sig själv hur som helst och 
vara anonym?  
 
Vilken roll har sociala medier som 
opinionsverktyg? Sociala medier - teknik – 
säkerhet. Sociala medier och samhällets 
förändring. Konsekvenser för samhälle och 
individen.  
 

 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Förkunskaper: Medlem i facket 
 
 

Datum Plats / Specifik Info 

24/9 Göteborg 
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LO UNG-UTBILDNINGAR 
 
 

LO erbjuder dig som ung, ett gäng utbildningar riktade till just ungdomar. 
Både för dig som vill veta mer, och/eller kanske engagera dig i fackliga frågor. 

Vi kallar utbildningarna ”Om-kurserna” och de är riktade till dig som är upp till ca 30 år. 
Bortsett från skolinformatörsutbildningen som även äldre gärna får söka. 

Du ska gå ”Om facket” för att få gå de övriga ungutbildningarna. 
 

GS står för ersättning och resor. Frukost, lunch och fika ingår.  
Ersättningen ligger på 116 kr skattefritt.  

 
Ledighet sökes enligt Studieledighetslagen, senast två veckor innan kursstart. 

 
 

Gå gärna in på hemsidan för att läsa mer; https://ung.lo.se/ 
 
 

LO Ung har också ett ”Fackets hjälptelefon”. 
För frågor rörande facket eller din arbetsplats; 020–56 00 56 
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Om facket 
 
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. 
 
Innehåll: Människovärde. Unga arbetare och 
makten på arbetets marknad. Klass & rättvisa. 
Facklig aktion och påverkan. 
För dig upp till 30 år. 
 
Målgrupp:  
Alla under 30 år, inklusive icke medlemmar 

 

Datum Plats 

5-6/3 Skövde 

26-27/3 Göteborg 

6-7/4 Göteborg 

1-2/10 Göteborg 

8-9/10 Viskadalen (Internat) 

26-27/11 Göteborg 

7-8/12 Skövde 

 

Om samhället 
 
En kurs som ger dig grundläggande förståelse 
kring hur skattesystemet fungerar och 
välfärdssamhället är uppbyggt.  
 
Du får lära dig mer om ideologier och varför LO 
samverkar med just Socialdemokraterna. 
 
Innehåll: Den fackliga ideologin. Rätten till ett 
värdigt arbetsliv. Ordning och rättvisa. 
Opinionsbildning och facklig kamp. 
 
Målgrupp: Medlemmar under 30 år 
 
Förkunskaper: Om facket 

 

Datum Plats 

23-24/4 Göteborg 

27-28/4 Skövde 

15-16/10 Göteborg 
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Om främlingsfientlighet 
 
En kurs där vi diskuterar främlingsfientlighet, 
politiken bakom och allas rätt att vara olika. 
 
Innehåll: Vad är främlingsfientlighet? Politiken 
bakom. Ta debatten. Allas lika värde. 
 
 
 

 
Målgrupp: Medlemmar under 30 år 
 
Förkunskaper: Om facket 

Datum Plats / Specifik Info 

14-15/5 Göteborg 

12-13/11 Göteborg 

 

Om feminism 
 
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 
 
Innehåll: Hur jämställt är Sverige? Vad är 
feminism? Fackligt arbete för ett jämställt 
arbetsliv. Vad kan jag göra? 

 
Målgrupp: Medlemmar under 30 år 

 
Förkunskaper: Om facket 

Datum Plats / Specifik Info 

7-8/5 Göteborg 

5-6/11 Göteborg 
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Om försäkringar 
 
Så undviker du att gå miste om en kvarts 
miljon! Vad har jag rätt till? Vilka försäkringar 
finns? Hur gör jag om det händer någonting? 
 

  
Målgrupp: Medlemmar under 30 år 
 
Förkunskaper: Om facket 

Datum Plats / Specifik Info 

29/5 Göteborg 

20/11 Göteborg 

 
 

Skolinformatörsutbildning 
 
Innehåll: Rollen som skolinformatör – vårt 
updrag. Våga tala och framträda. Argumentera. 
Upplägg och innehåll i skolinformation. Hantera 
en klass och problem. Praktiska övningar. 
 
 

 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Förkunskaper: Om facket 

Datum Plats / Specifik Info 

20-21/2 Viskadalen (Internat) 

22-23/10 Viskadalen (Internat) 
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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.  
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