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•Ungutbildningar

LÄR DIG MER
OM FACKET!

HEJ!
I denna broschyr hittar du LOs ungutbildningar. Samtliga kurser är öppna för alla som
är under 30 år och vill lära sig mer om facket, politik, främlingsfientlighet, feminism
eller vilka försäkringar som finns för arbetare. Vi har också Skolinformatörsutbildningen, om du vill ta steget att bli skolinformatör.
Börja med att anmäla dig till Om Facket för att få grundläggande kunskap om vad
facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet. Du får även lära dig mer om
hur du påverkar både i organisationen och på arbetsplatsen. Du behöver inte vara
medlem i något fackförbund för att kunna gå Om Facket.
Som medlem kan du som gått Om Facket eller motsvarande gå Om Samhället
där du får lära dig mer om varför facket arbetar med att påverka politiskt.
När du gått både Om Facket och Om Samhället eller om du har gått motsvarande utbildningar tidigare kan du gå Om Försäkringar, Om Feminism, Om
Främlingsfientlighet eller Skolinformatörsutbildningen.
Dessutom får du lära känna unga medlemmar från andra fackförbund som
du kan utbyta värdefulla erfarenheter med.
HUR FUNGERAR DET?
Gör en intresseansökan redan i dag på www.fackligutbildning.se eller ta
kontakt med din avdelning eller ditt LO-distrikt.
Alla kurserna är kostnadsfria. Har du en anställning, så kan du eventuellt få ersättning av ditt fackförbund enligt deras gällande regler.
Samtliga utbildningar genomsyras av arbetarrörelsens människosyn,
samhällssyn och kunskapssyn.
HUR TAR JAG LEDIGT?
Enligt studieledighetslagen har du rätt att få ledigt för att gå dessa
kurser. Du måste själv söka ledigt senast två veckor innan kursstart.

OM FACKET
BESKRIVNING
Om Facket är riktar sig till dig som vill få en första inblick i den
fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter,
kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.
MÅLGRUPP: Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år.
Kursen omfattar två dagar (16 timmar).
FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga.

OM SAMHÄLLET
BESKRIVNING
Om Samhället är en facklig-politisk medlemsutbildning. Kursen ger
dig grundläggande förståelse kring svenska modellen, fackets ideologi och roll i såväl samhället som politiken, politiska ideologier ur ett
fackligt perspektiv och hur vi kan påverka samhällsutvecklingen.
MÅLGRUPP: Medlemmar under 30 år.
Kursen omfattar två dagar (16 timmar).
FÖRKUNSKAPSKRAV: Genomgått Om Facket eller motsvarande utbildning.

OM FÖRSÄKRINGAR
BESKRIVNING
Om Försäkringar är en utbildning där du får inblick i vilka försäkringar
som finns när du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal, vad
innebär föräldraförsäkringen, vad händer om du blir sjuk/skadad på
jobbet, vid dödsfall, om du blir arbetslös, pension, föräldrapenningtillägg samt hur du bär dig åt för att ta del av dessa försäkringar.
MÅLGRUPP: Medlemmar under 30 år.
Kursen omfattar en dag (åtta timmar).
FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga.

OM FEMINISM
BESKRIVNING
Om Feminism är en temautbildning. Kursen handlar om hur
feminismen hör ihop med de fackliga värderingarna och den
fackliga kampen, vad är kopplingen mellan klass och kön samt
beröra de normer som finns i samhället.
MÅLGRUPP: Medlemmar under 30 år.
Kursen omfattar två dagar (16 timmar).
FÖRKUNSKAPSKRAV: Om Facket och Om Samhället eller motsvarande.

OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET
BESKRIVNING
Om Främlingsfientlighet är en temautbildning. Kursens övergripande mål är att ge dig som deltagare en grundläggande förståelse för
varför antirasism är en kärnfacklig fråga samt fackföreningsrörelsens människosyn i kontrast med rasism och fascism.
MÅLGRUPP: Medlemmar under 30 år.
Kursen omfattar två dagar (16 timmar).
FÖRKUNSKAPSKRAV: Om Facket och Om Samhället eller motsvarande.

SKOLINFORMATÖRSUTBILDNING
BESKRIVNING
Skolinformatörsutbildningen vänder sig till dig som vill prata med gymnasieelever om facket och arbetsmarknaden. Som skolinformatör har du en viktig
roll i LOs och förbundens långsiktiga arbete med att få unga att gå med och
engagera sig i facket. Under utbildningen får du möjlighet att förstå rollen som skolinformatör, få verktygen att våga tala/framträda inför grupp,
hur man hanterar en skolklass, pedagogik och metodik samt lära dig att
planera en klasspresentation.
MÅLGRUPP: Fackligt aktiva medlemmar.
Kursen omfattar två dagar (16 timmar).
FÖRKUNSKAPSKRAV: Grundläggande facklig medlemsutbildning,
till exempel Om Facket eller motsvarande kunskaper.
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Jag är intresserad av att gå på följande kurs/kurser:

OM FACKET + OM FÖRSÄKRINGAR
Det går att anmäla till båda utbildningarna eller den ena eller den andra. Om Facket går 9–10 mars.
Om Försäkringar går 11 mars. Observera att man måste vara medlem för att gå Om Försäkringar!

9–11 mars

Umeå

Sista anmälan: 7 februari

Umeå
Luleå
Gällivare
Umeå
Luleå

Sista anmälan: 7 februari
Sista anmälan: 21 februari
Sista anmälan: 6 mars
Sista anmälan: 28 augusti
Sista anmälan: 11 september

Umeå
Luleå

Sista anmälan: 29 april
Sista anmälan: 29 oktober

OM FACKET
9–10 mars
23–24 mars
6–7 april
28–29 september
12–13 oktober

OM SAMHÄLLET
1–2 juni
30 nov–1 dec

OM FÖRSÄKRINGAR
11 mars

Umeå

Sista anmälan: 7 februari

Skellefteå

Sista anmälan: 15 maj

OM FEMINISM
15–16 juni

OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET
19–20 november

Skellefteå

Sista anmälan: 16 oktober

Alla utbildningar är alkoholfria!

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................................................
Personnummer: .. . . . . . .........................................................................................................
Gatuadress: .. . . . . . . . . . . . .........................................................................................................
Postnummer: .. . . . . . . . . . .....................

Ort: .. .....................................................................

Telefonnummer: .. . . . . .........................................................................................................
E-postadress: . . . . . . . . . . .........................................................................................................
Arbetsplats: .. . . . . . . . . . . . .........................................................................................................
Specialkost: .. . . . . . . . . . . . .........................................................................................................
Förbundsavdelning: .........................................................................................................
Förbundsgodkännande: .. .................................................................................................

Du kan också skicka din intresseanmälan via www.fackligutbildning.se
eller till din fackliga avdelning.
GDPR
Jag samtycker till att LO samlar in mina personuppgifter för administration och
genomförande av utbildningen jag anmält intresse till.
Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande
lagar och förordningar. Hur LO hanterar personuppgifter kan du läsa om på LOs hemsida www.lo.se.

Du som är medlem i ett LO-förbund,
lämna din intresseanmälan till din fackliga organisation.
Du som ej blivit medlem än,
e-posta din anmälan till lo-norrasverige@lo.se

För mer information:
Linda Kvenås
Telefon: 076-760 01 52
E-post: linda.kvenas@lo.se
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