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Skaffa kunskap -
gå en facklig kurs!
Medlemmarna och arbetsplatserna är grunden för vår fackliga verksamhet.
Nu när vår avdelning vuxit och omfattar Örebro-Värmland och Stockholm/Uppsala län 
vill vi med denna kalender presentera vårt samlade studieutbud!

På grund av rådande pandemi var vårens kursutbud i digital form, vilket innebar att 
utbildningen skedde på distans. Nu inför hösten blir det delvis digitala men övergår vartefter 
till fysiska utbildningar i september.

Det finns ett stort utbud av kurser och utbildningar!
För dig som är ny på jobbet, arbetat ett tag och vill veta mer om facket och medlemsskapets 
värde, finns ett flertal grundutbildningar som anordnas av LO-distrikten och ABF i samarbete. 
Dessa kurser är tvärfackliga vilket innebär deltagare från flera olika LO förbund.

Du har rätt att begära ledighet för att gå en facklig kurs, även om du inte har ett fackligt 
uppdrag. Då betalas ett skattefritt stipendium ut på 120 kr/tim.

Frågor gällande anmälan, ersättning och annat kan besvaras av avdelningen, 
avdelning5@gsfacket.se, tfn 010-470 84 05.eller LO:s hemsida - www.fackligutbildning.se
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(Datum för senaste anmälan inom parentes)

Facklig introduktion
Denna kurs är öppen för dig som nyligen gått med 
i facket, funderar på att gå med eller vill veta vad 
medlemsskap innebär. Här går vi igenom vad en 
fackförening är, hur arbetsmarknaden fungerar 
och vilka rättigheter du har på jobbet. 

4/10 Örebro, på svenska (6/9)
5/10 Stockholm, på svenska
5/10 Stockholm, på engelska
23/10 Stockholm, på persiska
18/11 Stockholm, på svenska

Medlem i facket
Målgrupp: alla medlemmar som vill veta mer om facket. 
Kursen tar upp idén med facket och kollektivavtal, den 
svenska modellen, lagar och avtal, arbetsmiljö mm, men 
även om hur vi kan påverka våra arbetsvillkor.

Uppsala
Inga uppgifter ännu.

Stockholm
Inga uppgifter ännu.

Örebro/Värmland
6-8/9 Digitalt (Örebro 13/8)
13, 15, 27/9  Torsby (13/8)
14-16/9  Arvika (13/8)
18-20/10  Örebro (24/9)
16-18/11  Karlstad (22/10)
22-24/11  Örebro (29/10)

Medlem i facket 2
Målgrupp: medlemmar som genomgått Medlem i 
facket. Här är fokus på fackets roll i samhället och 
i politiken och hur vi genom facket kan påverka
samhällsutvecklingen.

11, 13, 25/10  Torsby (10/9)
2-4/11  Kristinehamn (1/10)

Medlemsutbildning 55+
Målgrupp: medlemmar över 55 år utan förtroende-
uppdrag. Vad händer när jag blir pensionär? Kan jag 
sluta arbeta innan jag fyller 65 år? Hur kan jag påverka 
min pension?

13-15/9 Örebro (20/8)
12-14/10  Karlstad (10/9)
25-27/10  Örebro (1/10)
8, 10, 22/11  Torsby (8/10)
29/11-1/12  Örebro (5/11)

Vald på jobbet
Målgrupp: förtroendevalda som saknar utbildning för 
sitt uppdrag. Vad innebär det att vara förtroendevald? 
Hur kan jag på bästa sätt företräda mina arbetskamra-
ter? Hur ser rollerna ut mellan arbetsgivare och fack, 
och vilka befogenheter och skyldigheter har jag som 
förtroendevald?

Örebro/Värmland
23-25/8  Digitalt (Örebro 16/7)
11-13/10  Örebro (17/8)
19-21/10  Karlstad (17/9)
6-8/12  Örebro (12/11)

Stockholm
27-29/9
4-6/10
12-14/10
15-17/11

Uppsala
Inga uppgifter ännu.
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För dig som är under 30 år –  
gå en Ung utbildning!

Målgrupp: medlemmar och blivande medlemmar 
under 30 år. Ung kurserna består av 4 delar där man 
inleder med ”Om facket”.

Ur innehållet: människovärde och fackets värdegrund, 
makten på arbetsmarknaden, ordning och rättvisa, 
jämställdhet på jobbet och facklig aktivism.

Om facket
13-14/9  Örebro (16/8)
20-21/9  Karlstad (23/8)

Om samhället
22-23/9  Karlstad (23/8)

Om feminism
8-9/11  Karlstad (11/10)

Om främlingsfientlighet
18-19/10  Örebro (20/9)

Funktionsutbildningar
Målgrupp: nyvalda förtroendevalda.

Studieorganisatör 13-14/9+25-26/10 Stockholm
Valberedning 11-12/10  Stockholm
Revisor 23/11   Stockholm

Jämställdhetsutbildning
Målgrupp: medlemmar och förtroendevalda.
Ur innehållet: jämlikhet, jämställdhet, folkbildning, 
genus, normer, diskriminering, fördomar.

28-29/9  Karlstad (27/8)
1/11+8/11  Örebro, (8/10)

Bättre arbetsmiljö (BAM)
Målgrupp: skyddsombud som inte genomgått  
grundutbildning.

2, 9, 16/9 + 22-23/9  Digitalt (Örebro 2/8)
14, 21, 28/10 + 3-4/11  Örebro (14/9)
10-11/11 + 1-3/12   Karlstad (8/10)

SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Målgrupp: skyddsombud som genomgått BAM
10-11/11  Örebro  (11/10)

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö
Målgrupp: skyddsombud som genomgått BAM
17-18/11  Örebro  (8/10)

Huvudskyddsombud
Målgrupp: huvudskyddsombud som genomgått BAM

27-29/9
8-10/11

Vidareutbildning för förtroendevalda
Det finns ett flertal kurser för dig som genomgått 
grundläggande utbildning och vill utvecklas och öka 
kunskapen. Här följer några kurser, fler finns att hitta 
på www.fackligutbildning.se

Vi bygger landet
Inriktning på politiska och social frågor i ett historiskt 
perspektiv.

18-22/10  Åkersberga

Att informera och agitera
6-10/12  Åkersberga

Det svåra samtalet
13-15/9  Åkersberga
29/11-1/12  Åkersberga

Retorik
6-8/9  Åkersberga



Våra egna utbildningar 
i GS avd 5 Södra Svealand
Rådande pandemi med restriktioner för möten och 
sammankomster, har inneburit stora problem för att 
upprätthålla våra egna utbildningar!

Vår ambition är att kunna sätta datum för följande 
utbildningar till hösten 2021:

Kontaktombudsutbildning
Grundläggande utbildning för dig som arbetar på en 
mindre arbetsplats där det saknas klubb. 

Som kontaktombud är du en viktig länk mellan 
medlemmarna på din arbetsplats och GS, en viktig 
länk som vi vill stötta!

Klubbstyrelseutbildning
Vi går igenom fackliga kärnfrågor som kollektiv-
avtal och lagstiftning, men även om vad klubbens 
uppgift är. Hur fungerar en bra klubb? Vad sker på 
ett årsmöte och hur får man fler medlemmar aktiva 
och engagerade?

Förhandlarutbildning
Kursen vänder sig till förtroendevalda som förhandlar 
eller kommer att förhandla på sin arbetsplats. Hur går 
en lönerevision till? Vad är det som gäller vid ändring 
av arbetstider eller förläggning av semester mm.

22-25/11  Örebro (övernattning)22-25/11  Örebro (övernattning)

Frågor gällande anmälan, ersättning och annat 
kan besvaras av avdelningen:

E-mail:E-mail: avdelning5@gsfacket.se
TfnTfn 010-470 84 05 
eller LO:s hemsida - www.fackligutbildning.sewww.fackligutbildning.se


