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Det här en tvärfacklig digital utbildning som är riktad till dig som är medlem i facket. 
Du kanske är nyfiken vad facket gör för dig eller vad medlemsavgiften går till, du 
kanske är intresserad av att lära dig mer om vad facket är, då är denna utbildningen 
rätt för dig. Utbildningen omfattar tre dagar. Det krävs inga förkunskaper. Att 
utbildningen genomförs digitalt innebär att du själv väljer var du sitter under 
utbildningen. Det du behöver är tillgång till en  dator och en bra uppkoppling.           
Vid ett tillfälle erbjuder vi utbildningen på engelska. 
 

 
Utbildningens innehåll: 
- Historik/fackliga löftet/de fem värnen - Vad är facket?/Vad gör facket?               
- Medlemsavgifter/lagar och kollektivavtal -  Arbetsmiljö                               
- Försäkringar -  M.M. 
 
Målgrupp: Alla medlemmar 
 
Kurslängd: 24 timmar fördelat på tre heldagar 
 
Ekonomi: Du får ett korttidsbidrag på 120 kr/timmen som är skattefritt. 
 
Ledighet: Begär ledigt enligt studieledighetslagen senast 14 dagar innan. Behöver 
du hjälp med ledigheten hör du av dig till en förtroendevald på din arbetsplats eller så 
kontaktar du avdelningen. 
 
Anmälan: Vänd på lappen och kryssa vilket datum du vill gå. Be arbetsgivaren skriva 
på för din ledighet. Fyll i dina uppgifter och skicka på e-post eller per brev till 
avdelning. 
 
Bekräftelse: Får du tillsammans med uppkopplingsuppgifter någon vecka innan 
utbildningen.  
 
Vid frågor kontakta avdelningens studieansvarig Peter Berntsson 076 849 00 08 
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                                             Kryssa i det datum du vill gå utbildningen. 
              Det är bra om du kan välja ett datum inom ditt distrikt men det är inte ett måste. 

 Datum Arrangör Sista anmälan 

 22-24 februari ABF/ LO Småland-Blekinge 25 januari 

 1-3 mars ABF/ LO Småland-Blekinge 1 februari 

 1-3 mars ABF/ LO Halland 1 februari 

 8,15,22 mars ABF/ LO Halland 8 februari 

 15,22,29 mars ABF/ LO Småland-Blekinge 15 februari 

 16-18 mars ABF/ LO Småland-Blekinge 16 februari 

 22-24 mars ABF/ LO Småland-Blekinge 22 februari 

 13-15 april ABF/ LO Halland 13 mars 

 14,21,28 april. På engelska ABF/ LO Småland-Blekinge 17 mars 

 26-28 april ABF/ LO Småland-Blekinge 29 mars 

 3-5 maj ABF/ LO Småland-Blekinge 5 april 

 4-6 maj ABF/ LO Småland-Blekinge 6 april 

 24-26 maj ABF/ LO Småland-Blekinge 26 april 

 
 

……………………………………….. 
Arbetsgivarens underskrift 
 

ANMÄLAN KURSDELTAGARE TILL ”MEDLEM I FACKET ” 
 
Namn………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adress………………………………………………………………………………………………… 
 
Persnr…………………………………………………………………………………………………. 
 
Arbetsplats…………………………………………………………………………………………... 
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