TVÄRFACKLIGA

STUDIER
I SKÅNE

2018

INNEHÅLL
Tvärfackliga studier i Skåne 2018

3

Facklig introduktionsutbildning

4

Facklig medlemsutbildning

5

Facklig-politisk medlemsutbildning

7

Grundläggande förtroendemannautbildning

8

Bättre arbetsmiljö - BAM

9

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

10

Organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA

11

Kränkande särbehandling på arbetsplatsen

12

Om facket

13		

Om samhället

13

Om feminism

14		

Om främlingsfientlighet

15

Om försäkringar

15

Skolinformatörsutbildning

16

Alla kan göra något

17

Aktuella tvärfackliga kurser på Albins

18

Studieorganisatörsutbildning

18

Pedagogisk grund

19

Pedagogisk vidareutbildning

20

Sociala medier

21

Arbetsmiljöutbildningar

22-26		

Praktiska frågor för anmälande organisation

27

Telefon och adresser till respektive kontor

28

<2 >

TVÄRFACKLIGA STUDIER
I SKÅNE 2018
I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningar som vi planerar att
genomföra i Skåne under 2018 utifrån de önskemål som kommit in från de fackliga
avdelningarna.
LEDIGT FÖR FACKLIGA STUDIER
Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start enligt
studieledighetslagen. Vi rekommenderar att du anmäler till arbetsgivaren i samband
med att du anmäler dig till avdelningen, i så god tid som möjligt.
ERSÄTTNINGAR VID FACKLIGA STUDIER
Du kan få ersättning när du går fackliga studier som i så fall administreras och betalas
ut av din fackliga organisation. Kan vara bra att kolla innan du tackar ja till en utbild
ning.
Är du förtroendevald betalas viss utbildning helt av arbetsgivaren, enligt Förtroende
mannalagen § 7.
Anmälan görs till studieansvarig på din arbetsplats eller direkt till din förbunds
avdelnings studieansvarige.
OBS!
Sista anmälningsdag till utbildningarna är fyra (4) veckor innan utbildningen star
tar. Detta för att vi ska veta om det går att genomföra utbildningen. Men, det kan
dock finnas plats för fler, så tveka inte att efteranmäla.
OBS!
På utbildningen ingår fika, lunch och material till er deltagare. Det innebär också att
det är viktigt att du så snabbt som möjligt meddelar den som anordnar utbildningen
om du får förhinder att delta. Om du har särskilda behov är det viktigt att du med
delar även detta till den som anordnar utbildningen.
På LO-distriktet i Skånes hemsida hittar du kontakuppgifter till alla fackliga av
delningar: http://skane.lo.se
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FACKLIG INTRODUKTIONSUTBILDNING
(ENDAGS-UTBILDNING)
Syftet med facklig introduktion är att
bland öka kunskapen och förståelsen
för fackets roll samt väcka intresse för
fackliga frågor.
Utbildningen handlar om arbetsplatsen
och tar upp följande saker på en grund
läggande nivå:
• kollektivavtalet som begrepp och idé,
• parterna på arbetsplatsen och de fack
liga verktygen för påverkan,
• några lagar som rör arbetsvillkoren
och anställningen på arbetsplatsen,
• diskriminering i arbetslivet ur några
olika perspektiv.
MÅLGRUPP
Alla som vill veta mer om facket.
DATUM

PLATS

14/2

Kristianstad

23/2

Malmö

27/2

Lund

14/3

Osby

14/3

Tomelilla
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DATUM

PLATS

28-29/3
(Kvällstid)

Helsingborg/Åstorp

25/4

Hässleholm

27/4

Malmö

15/5

Lund

16/5

Tomelilla

31/5

Malmö

31/8

Malmö

11/9

Lund

12/9

Ystad

19/9

Osby

27/9

Helsingborg/Åstorp

28/9

Malmö

3/10

Hässleholm

26/10

Malmö

31/10

Kristianstad

28/11

Lund

30/11

Malmö

FACKLIG MEDLEMSUTBILDNING
(TREDAGARS-UTBILDNING)
För att den fackliga organisationen ska

KUNSKAPSMÅLET

kunna fungera som folkrörelse måste

Vi tror att du har valt att delta i denna

det finnas många som deltar i de grund

utbildning för att du ska få grundläg-

läggande medlemsutbildningarna.

gande kunskaper om fackföreningens

DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER

och ditt förbunds mål, funktion och roll
på arbetsmarknaden och i samhället.

Alla medlemmar har rätt till facklig
grundutbildning. Det handlar om att

FÖRÄNDRINGSMÅLET

stärka medlemmarnas fackliga med

Utbildningen ska leda till att du stärker

vetenhet och att uppmuntra dem att

din självkänsla, får en bättre förmåga att

använda sina demokratiska rättigheter i

kommunicera, förstår din egen roll och

den fackliga organisationen, på arbets

delaktighet i det fackliga arbetet och

platsen och i samhället.

blir inspirerad till att arbeta för ett rätt

VAD ÄR FACKLIG

visare samhälle.

MEDLEMSUTBILDNING?

MÅLGRUPP

En facklig medlemsutbildning ska ge

Alla som vill veta mer om facket.

kunskaper om de fackliga idéer som
bygger på det fackliga löftet: Att lön
tagarna lovar varandra att inte sälja sitt
arbete till lägre pris eller på sämre villkor
än de har lovat varandra. Fackföreningen
är detta löfte. Dessutom bör kunskap
nås kring det viktigaste medlet för löftet,
det rikstäckande kollektivavtalet.
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DATUM

PLATS

6/2, 14/2, 15/2

Ystad

6/3, 13/3, 20/3

Malmö

6/3, 14/3, 15/3

Sjöbo

7/3, 14/3, 21/3

Kristianstad

4/4, 11/4, 18/4

Helsingborg/Åstorp

4/4, 11/4, 18/4

Osby

4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5

Hässleholm (Kvällstid 18-20.30)

10/4, 11/4, 26/4

Lund

26/4, 2/5, 3/5

Tomelilla

9/5, 16/5, 23/5

Malmö

16/5, 23/5, 24/5

Hässleholm

20/9, 26/9, 27/9

Ystad

26-28/9

Helsingborg/Åstorp

3/10, 10/10, 17/10

Kristianstad

9/10, 16/10, 23/10

Malmö

10/10, 17/10, 24/10

Osby

23/10, 24/10, 8/11

Lund

25/10, 31/10, 1/11

Tomelilla

7/11, 14/11, 21/11

Hässleholm

14/11, 21/11, 28/11

Kristianstad

15/11, 22/11, 29/11

Malmö
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FACKLIG-POLITISK MEDLEMSUTBILDNING
(TREDAGARS-UTBILDNING)
En tvärfacklig utbildning som genom

MÅLGRUPP

samtal och diskussioner ger deltagarna

Alla medlemmar.

möjlighet att utifrån både ett individ
perspektiv och ett organisationspers

DATUM

PLATS

pektiv reflektera över nyttan av facklig

5-7/2

Malmö

10/4, 17/4, 24/4

Kristianstad

8/5, 15/5, 22/5

Hässleholm

14-16/5

Malmö

1-3/10

Malmö

politisk samverkan.
KURSINNEHÅLL
Tydliggöra fackföreningsrörelsen ansvar
och möjlighet när det gäller samhällets
utveckling. Utbildningen ger en över
blick över ideologier och po
litiska
strömningar och hur de påverkar vårt
samhälle. Tyngdpunkten är våra egna
värderingar samt fackföreningens roll
i valrörelsen 2018. Utbildningen ska
även skapa en insikt och förståelse om
villkoren för våra olika yrken och fack
föreningar.
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GRUNDLÄGGANDE FÖRTROENDEMANNAUTBILDNING (TREDAGARS-UTBILDNING)
Utbildningen är en första introduktion

3. Vilka verktyg behöver jag för att sköta

till den som är ny i rollen som förtroen

mitt fackliga uppdrag och vad ska jag

devald inom något LO-förbund. Utbild

göra när jag kommer hem?

ningen som beskrivs här pågår under tre

Utbildningen bygger på delar av boken

dagar i följd, men kan självfallet också

Vald på jobbet.

fungera i en studiecirkel eller delas upp

MÅLGRUPP

i en kurs vid tre olika tillfällen.

Nya förtroendevalda.

Den röda tråden i utbildningen är upp
delad i tre moment:
1. Hur hittar jag som förtroendevald
min roll, mitt engagemang och även
min plats i det fackliga arbetet?
2. Vilka är de viktigaste frågorna i det
fackliga arbetet och hur ser lagarna ut
på arbetsrättens område?

DATUM

PLATS

19-21/3

Malmö

9/5, 16/5, 23/5

Kristianstad

4-6/9

Malmö

22/11, 29/11, 6/12

Kristianstad
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BÄTTRE ARBETSMILJÖ – BAM
Bättre arbetsmiljö är en grundläggande

MÅLGRUPP

arbetsmiljöutbildning som omfattar

Skyddsombud, chefer, företagsledare,

fem dagar. Målet med utbildningen är

medarbetare, fackligt engagerade, HR,

att deltagarna ska få grundläggande

arbetsmiljöansvariga med flera.

kunskaper om Arbetsmiljölagen, Arbets-

EKONOMI

miljöförordningen samt Arbetsmiljö

7 035 kr/deltagare.

verkets författningssamling. Dessutom
ska deltagarna få förståelse för de oli
ka roller som finns inom arbetsmiljö
arbetet samt tillräckliga kunskaper för
att kunna arbeta med arbetsmiljöfrågor
på sina arbetsplatser.

DATUM

PLATS

25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2

Hässleholm

5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5

Hässleholm

5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5

Malmö

8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6

Kristianstad

8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6

Ystad

11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10

Kristianstad

20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10

Hässleholm

1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10

Malmö

23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11

Kristianstad

15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12

Hässleholm
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SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE – SAM
Utbildningen ger under tre dagar prak

MÅLGRUPP

tisk kunskap om hur man systematiskt

Skyddsombud, chefer, företags
ledare,

arbetar med arbetsmiljö i det dagliga

medarbetare, fackligt engagerade, HR,

arbetet på arbetsplatsen. Genom ut

arbetsmiljöans
variga med flera som

bildningen får deltagarna metoder och

arbetar med systematiskt arbetsmiljö

rutiner för att fånga upp fysiska och

arbete.

psykosociala risker. Efter avslutad ut
bildning kommer deltagarna kunna
förstå och tillämpa Arbetsmiljöverkets

EKONOMI
5 355 kr/deltagare.

föreskrifter om systematiskt arbets
miljöarbete.

<10>

DATUM

PLATS

8/3, 15/3, 22/3

Hässleholm

10/4, 17/4, 24/4

Kristianstad

16/10, 23/10, 30/10

Kristianstad

25/10, 1/11, 8/11

Hässleholm

ORGANISATORISK OCH SOCIAL
ARBETSMILJÖ – OSA
Enligt den nya föreskriften 2015:4

MÅLGRUPP

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och all

Skyddsombud, chefer, företagsledare,

männa råd om organisatorisk och social

medarbetare, fackligt engagerade, HR,

arbetsmiljö (tidigare benämnt psyko

arbetsmiljöansvariga med flera som

social arbetsmiljö) skall arbets
givaren

arbetar med dessa arbetsmiljöfrågor.

se till att chefer, arbetsledare med flera

EKONOMI

har kunskaper om att ”främja en god

5 355 kr/deltagare.

arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa
p g a organisatoriska och sociala förhål
landen i arbetsmiljön”.
Utbildningen ger under tre dagar delta
garna grundläggande kunskaper för att
tidigt upptäcka och medvetandegöra
eventuella organisatoriska och sociala
arbetsmiljöbrister.

<11>

DATUM

PLATS

18/4, 25/4, 2/5

Hässleholm

24/10, 31/10, 7/11

Kristianstad

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING PÅ
ARBETSPLATSEN
Enligt den nya föreskriften 2015: 4 Ar

MÅLGRUPP

betsmiljöverkets föreskrifter och all

Arbetsplatser som vill ha högt i tak och

männa råd om organisatorisk och social

främja mångfaldsarbte. Skyddsombud,

arbetsmiljö ”skall arbetsgivaren se till att

chefer, företags
ledare, medarbetare,

chefer och arbetsledare har kunskaper

fackligt engagerade, HR, arbetsmiljö

om hur man förebygger och hanterar

ansvariga med flera.

kränkande särbehandling.” Föreskriften
lägger stor vikt vid kunskap och före
byggande arbete när det gäller krän
kande särbehandling på arbetsplatsen.
Målen med denna endagsutbildning är
att få översikt och introduktion till krän
kande särbehandling på arbetsplatsen,
att skapa ett utkast till handlingsplan
för användning på den egna arbetsplat
sen samt att ge grundläggande kun
skap om kränkande särbehandling på
arbetsplatsen och bra grund för de som
vill fördjupa sig i ämnet.
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EKONOMI
2 885 kr/deltagare.

DATUM

PLATS

11/4

Hässleholm

10/10

Kristianstad

OM FACKET
En i raden av tvärfackliga ungdoms-

DATUM

PLATS

20-21/2

Backagården

fackliga organisationen, dina rättighe

10-11/4

Backagården

ter och skyldigheter, kollektivavtalet

19-20/6

Backagården

och hur du kan påverka både i organi

30-31/10

Backagården

5-6/12

Backagården

kurser i LO ungs utbildningspaket. En
kurs som ger dig en första inblick i den

sationen och på din arbetsplats.
MÅLGRUPP
Alla under 30 år, även icke medlemmar.
Utbildningen är på 16 timmar fördelat
på två dagar med övernattning.

OM SAMHÄLLET
Fortsättning på Om Facket eller för dig

MÅLGRUPP

med likvärdiga förkunskaper.

Medlemmar under 30 år.

Här ligger fokus på samhället och po

Utbildningen är på 16 timmar fördelat

litiken. Du får lära dig om ideologier

på två dagar med övernattning.

och farför facket samverkar med social
demokraterna.
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DATUM

PLATS

24-25/4

Backagården

OM FEMINISM
En ny temautbildning i LO ungs utbild

MÅLGRUPP

ningspaket för unga upp till 30 år. En kurs

Medlemmar under 30 år.

som ger dig inblick i hur facket arbetar
för att nå jämställdhet mellan kvinnor
och män i arbetslivet och i samhället.

Utbildningen är på 16 timmar fördelat
på två dagar med övernattning.

Du får insikt och kunskap om hur jäm
ställdheten briser på arbetsmarknaden

DATUM

PLATS

och vad vi kan göra för att åstadkomma

13-14/3

Backagården

förändring.

INNEHÅLL
1. Hur jämställt är Sverige?
2. Vad är feminism?
3. Fackligt arbete för ett jämställt arbets
liv.
4. Vad kan jag göra?
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OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET
En kurs där vi diskuterar främlings-

MÅLGRUPP

fientlighet, politiken bakom och allas

Medlemmar under 30 år.

rätt att vara olika.

Utbildningen är på 16 timmar fördelat

INNEHÅLL

på två dagar med övernattning.

1. Vad är främlingsfientlighet?
2. Politiken bakom
3. Ta debatten

DATUM

PLATS

11-12/9

Backagården

4. Allas lika värde

OM FÖRSÄKRINGAR
En ungutbildning som berättar och in

MÅLGRUPP

formerar om våra försäkringar som alla

Medlemmar under 30 år.

omfattas av när man är med i facket.
1. Så undviker du att gå miste om en

DATUM

PLATS

kvarts miljon!

16/5

Backagården

2. Vad har jag rätt till?

14/11

Backagården

3. Vilka försäkringar finns?
4. Hur gör jag om det händer någon
ting?
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SKOLINFORMATÖRSUTBILDNING
Utbildning för de som ska genomföra

MÅLGRUPP

skolinformationer för fackliga avdel

Unga aktiva som avdelningarna utser

ningar och LO-distriktet.

som skolinformatörer.

Utbildningen innehåller följande:

Utbildningen är på två dagar med över

• Rollen som skolinformatör – vårt upp

nattning.

drag
• Våga tala och framträda

DATUM

PLATS

• Argumentation

27-28/3

Backagården

• Upplägg och innehåll i skolinformation
• Hantera en klass och problem
• Praktiska övningar
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ALLA KAN GÖRA NÅGOT
(ENDAGS-UTBILDNING)
”Alla Kan Göra Något”, utbildningen där

Har vi något ansvar? Ska vi göra något?

vi under en dag vänder och vrider på

Kan alla göra något?

det fackliga löftet och arbetarrörelsens
värderingar.

Målet med utbildningen är att ge dig
som deltagare en trygghet i dessa frå

Hur påverkas vår förmåga att värna det

gor samt en styrka att göra något åt

fackliga löftet när främlingsfientlighet,

utvecklingen på våra arbetsplatser och

rasism och antidemokratiska åsikter

i samhället.

splittrar oss på arbetsplatsen?
Hur påverkas våra löner, anställnings
villkor och arbetsmiljö när klyftorna i
samhället växer?
DATUM

PLATS

KURSTID

Torsdag 8/2

Backagården

8.30 - 16.30

Torsdag 8/3

Malmö

8.30 - 16.30

Torsdag 12/4

Backagården

8.30 - 16.30

Onsdag 30/5

Malmö

8.30 - 16.30

Torsdag 14/6

Backagården

8.30 - 16.30

Torsdag 13/9

Backagården

8.30 - 16.30

Torsdag 11/10

Malmö

8.30 - 16.30

Torsdag 8/11

Backagården

8.30 - 16.30

Har du några frågor eller funderingar kring utbildningen eller har önskemål om en skräddar
sydd utbildning så tveka inte att kontakta Stefan Höök, ansvarig för ”Alla Kan Göra Något”
på stefan.hook@lo.se eller på 076-791 61 91.
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AKTUELLA TVÄRFACKLIGA KURSER PÅ
ALBINS FOLKHÖGSKOLA
Många av våra utbildningar genomförs i samverkan med en eller ett par enskilda för
bundsavdelningar och därför syns de bara i din egen avdelnings eller förbunds studie
material. Men det finns även några mycket angelägna kurser, som vi har möjlighet att
erbjuda tvärfackligt enligt nedan.

STUDIEORGANISATÖRSUTBILDNING
GRUND OCH VIDARE
Utbildningen rustar under fyra internat

DATUM

PLATS

Steg 1: 17-18/4

Backagården

och utveckla sina studieorganisationer.

Steg 2: 4-5/6

Albins

Så får vi idébärande studieorganisatörer

Steg 3: 29-30/10

Albins

som skapar rörelse i rörelsen!

Steg 4: 17-18/12

Albins

studieorganisatörer med kunskap, verk
tyg och insikter för att kunna driva på

INNEHÅLL
• Grunderna
• Utveckling
• Framtid
MÅLGRUPP
Studieorganisatörer
EKONOMI
12 800 kr per deltagare för alla fyra ste
gen.
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PEDAGOGISK GRUND
Utbildningen består av två internat med

MÅLGRUPP

mellanliggande träning. Efter genom

Förtroendevalda med ingen eller be-

gången utbildning kan du räkna med

gränsad erfarenhet av att leda utbild

att ha fått den trygghet som krävs för

ningar, men som nu står inför att mer

ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Kort

aktivt börja agera pedagoger.

sagt utbildningen syftar till att bygga
nya folkbildare!

EKONOMI
8 990 kr per deltagare för båda stegen.

INNEHÅLL
• Människors lärande
• Förväntningar och farhågor
• Nio intelligenser
• Folkbildning
• Pedagogisk design
• Pedagogikens första nycklar
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DATUM

PLATS

Steg 1: 6-8/3

Albins

Steg 2: 13-14/6

Albins

PEDAGOGISK VIDAREUTBILDNING
STEG 1

• Gruppprocesser

Det är när vi i praktiken lär oss utgå från

Steg två accelererar förmågan att öka

människors olikheter som vi blir riktigt

människors lärande avsevärt.

skickliga på att få andra människor att
lära sig (folkbildning). Steg ett hand
lar till betydande del om att på djupet
hitta, förstå och lära sig använda sig av
människors olikheter.

IDÉN
Skickliga handledare skapar kunniga
medlemmar

och

kompetenta

för

troendevalda, en stark arbetarrörelse
helt enkelt. En del i att bli och upprätt

Det här förändrar lärandet i grunden.

hålla ett skickligt handledarskap är att

Vägen dit går bland annat genom:

ständigt gå vidare i sitt handledarskap,

• Folkbildning, värderingar och rätt

att aldrig stå still. Och för att gå vidare

fokus – på djupet

så behövs verktygen.

• Lärande och lärstilar

MÅLET

• Min lärstil - lärstilar i praktiken

Två nivåer upp från där du är nu som

• Kroppsspråk

folkbildare, är målet. Du kommer att lära
dig bygga utbildningar där människor

STEG 2

älskar att lära sig.

Steg två bygger vidare på och utvecklar
steg ett genom att gå ännu djupare in i

Vi kommer att tillsammans bygga

vad som motiverar människor och hur

”spetsiga folkbildare i rörelse som vilar på

lärande fungerar. Här tränar deltagarna

arbetarrörelsens värdegrund”.

praktiskt på pedagogiska verktyg.

EKONOMI

Ur innehållet:

8 990 kr per deltagare för båda stegen.

• Synligt lärande
• Storytelling
• Kommunikation
• Att lära sig med känslor
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DATUM

PLATS

Steg 1: 20-22/3

Albins

Steg 2: 30-31/5

Albins

SOCIALA MEDIER
Internet består av tre saker: Information,

och sprida länkar. Och i sin allra

människor, länkar. Svårare än så är det

mest avskalade form är det precis vad

faktiskt inte!

internet och sociala medier handlar om.

Samtidigt så vet vi alla att hur bra vårt

Fackförbunden har i över hundra år varit

budskap än är så är det svårt att få det

en stark social kraft i uppbyggnaden av

mottagande och den spridning vi skulle

det moderna samhället. Tillsammans

önska. Vi som arbetar fackligt skriver i stor

kan vi även bli en stark sociala medier-

utsträckning texter som läses av andra

kraft att räkna med! Välkommen till vår

människor som arbetar fackligt. Vi på

utbildning!

Albins tror att vi behöver bli modigare

EKONOMI

och mer medvetna i våra sociala medierstrategier för att bryta oss ut ur den så
kallade filterbubblan.
Det är val hösten 2018 och vi går mot
en intensiv period av att författa och
sprida texter, bilder och budskap. På
Albins har vi kompetensen! Vi vet hur
man skriver bra och slagkraftig text, vi
kan fotografi och nätverkande och vi
har stor erfarenhet av internetsäker
het. För att återknyta till inledningen i
denna text så förstår vi oss helt enkelt
på det här med information, människor
och hur man får dem att inter
agera
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3 275 kr per deltagare.
DATUM

PLATS

8-9/3, 29/3

Albins

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR
I SKÅNE

2018
Vill du veta mer om våra Arbetsmiljö
Framtiden börjar på Albins

Albins katalog för arbetsmiljöutbildningar

utbildningar som följer här, kontakta
Jonas Borgström för vår broschyr!

VIDAREUTBILDNING FÖR SKYDDSOMBUD
& ARBETSMILJÖANSVARIGA 1
DATUM

PLATS

14-16/2

Albins

25-27/4

Albins

13-15/6

Backagården

24-26/10

Albins

För ytterligare information kring ovanstående utbildningar, kontakta Jonas Borgström
på Albins folkhögskola: jonas.borgstrom@albins.nu
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VIDAREUTBILDNING FÖR SKYDDSOMBUD
& ARBETSMILJÖANSVARIGA 2
DATUM

PLATS

30/5-1/6

Albins

5-7/9

Backagården

5-7/12

Albins

ARBETSANPASSNING
OCH REHABILITERING
DATUM

PLATS

11-13/4

Albins

BELASTNINGSSKADOR
DATUM

PLATS

26-28/9

Backagården

För ytterligare information kring ovanstående utbildningar, kontakta Jonas Borgström
på Albins folkhögskola: jonas.borgstrom@albins.nu
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FYSISKA, ORGANISATORISKA
OCH SOCIALA BELASTNINGSFAKTORER
DATUM

PLATS

14-16/3

Albins

14-16/11

Albins

HOT OCH VÅLD I ARBETSLIVET
DATUM

PLATS

12-14/9

Albins

KEMISKA HÄLSORISKER
DATUM

PLATS

19-21/9

Backagården

För ytterligare information kring ovanstående utbildningar, kontakta Jonas Borgström
på Albins folkhögskola: jonas.borgstrom@albins.nu
<24>

HUVUDSKYDDSOMBUD 1
DATUM

PLATS

16-18/5

Albins

3-5/10

Albins

HUVUDSKYDDSOMBUD 2
DATUM

PLATS

21-23/11

Albins

REGIONALA SKYDDSOMBUD
DATUM

PLATS

7-9/11

Albins

SAMVERKAN I SKYDDSKOMMITTÉN
DATUM

PLATS

29-31/8

Albins

För ytterligare information kring ovanstående utbildningar, kontakta Jonas Borgström
på Albins folkhögskola: jonas.borgstrom@albins.nu
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UTREDNINGSKURS ARBETSMILJÖ
DATUM

PLATS

10-12/10

Albins

ARBETSMILJÖ I PRAKTIKEN
DATUM

PLATS

23-25/5

Albins

MBL OCH ARBETSMILJÖ
I FÖRHANDLINGSARBETET
DATUM

PLATS

28-30/11

Albins

För ytterligare information kring ovanstående utbildningar, kontakta Jonas Borgström
på Albins folkhögskola: jonas.borgstrom@albins.nu
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PRAKTISKA FRÅGOR FÖR
ANMÄLANDE ORGANISATION
ABF har beslutat att ta följande avgifter av anmälande facklig organisation för de
tvärfackliga utbildningarna:
Facklig introduktion, endags utbildning				

1 000 kr/deltagare

Facklig Medlemsutbildning, tredagars utbildning			

3 200 kr/deltagare

Grundläggande förtroendemannautbildning,
tredagars utbildning

3 200 kr/deltagare

Facklig-politisk medlemsutbildning, tredagars utbildning

3 200 kr/deltagare

I dessa avgifter ingår kost, lokaler, handledare och material. Glöm inte anmäla even
tuellt förhinder. Det är ditt fackförbund som betalar för utbildningen, om du inte
kommer och inte meddelar förhinder får du själv stå för kostnaden.
På utbildningen ska det vara minst 8 deltagare och max 15. Om det är 16 deltagare
anmälda så godkänns det då det oftast är någon som får förhinder att delta.
• Anmälan ska gå till den fackliga organisation som den anmälda tillhör eller skulle
tillhöra om de var medlemmar i facket.
• Alla centrala LO-utbildningar hittar ni på www.lo.se under ”Fackliga utbildningar
för dig”.
Det är alltid en uppdaterad version av studiefoldern på LO-distriktet i Skånes hem
sida: http://skane.lo.se
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LO-distriktet i Skåne
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö
040-664 53 90
lo-skane@lo.se

ABF Skåne Nordost
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Perstorp,
Osby och Östra Göinge
0451-490 10
info.skane.nordost@abf.se

Albins folkhögskola
Eriksgatan 108
261 33 Landskrona
0418-146 90
info@albins.nu

ABF Nordvästskåne
Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Landskrona,
Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga
042-590 40
info.nordvastskane@abf.se

ABF Skåne
Södergatan 6 B
Eslöv
0413-298 80

ABF Sydvästra Skåne
Svedala, Trelleborg och Vellinge
0410-482 60
info.sydvastraskane@abf.se

ABF Helsingborg

ABF Österlen
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och
Ystad
0411-298 70
info.osterlen@abf.se

Helsingborg
042-17 64 00
info.helsingborg@abf.se
ABF Hörby
Hörby
0415-108 94
info.horby@abf.se

ABF Malmö
Burlöv, Lomma och Malmö
040-35 24 00
info.malmo@abf.se

ABF MittSkåne
Eslöv, Höör, Lund, Staffanstorp och Kävlinge
0413-693 50
info.mittskane@abf.se

LO-distriktet i Skåne
171213

