
Fackliga utbildningar
på andra språk

Medlem i facket

Språk: Engelska.

Innehåll: Alla medlemmar har rätt till 
facklig grundutbildning. Det handlar
om att stärka den fackliga medvetenheten 
och att uppmuntra medlemmarna
att använda sin demokratiska rättighet i 
den fackliga organisationen,
på arbetsplatsen och i samhället.

Facklig introduktion

Språk: Albanska, arabiska & engelska.

Innehåll: Syftet med facklig introduktions-
utbildning är bland annat att öka
kunskapen och förståelsen för fackets roll, 
samt väcka intresse för fackliga
frågor. Utbildningen handlar om arbets-
platsen och tar bland annat upp kollektiv-
avtalet och lagar som rör arbetsvillkoren.



>  Medlem i facket – engelska

Målgrupp: Alla medlemmar. 

Innehåll: Alla medlemmar har rätt till facklig grundutbildning. Det handlar om 
att stärka den fackliga medvetenheten och att uppmuntra medlemmarna att an-
vända sin demokratiska rättighet i den fackliga organisationen, på arbetsplatsen 
och i samhället.

Facklig medlemsutbildning ger kunskap om den fackliga idén som bygger på 
det fackliga löftet:

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta 
på sämre villkor eller lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra 
detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbets-
givaren uppfylla våra krav.”

Fackföreningen är detta löfte. Dessutom får du ökad kunskap om det viktigaste 
medlet för löftet, kollektivavtalet.

Kurslängd: 24 timmar fördelat på tre heldagar.

Utbildningstillfälle:
Språk  Datum  Anmälan till Sista anmälningsdag

Engelska              14, 21, 28 april               ABF i Malmö                              17 mars

Ekonomi: Deltagaravgift 3 200 kr/deltagare. Stipendie utgår från LOs stipendi-
efond efter avslutad kurs. Reseersättning och deltagaravgift står din förbunds-
avdelning för.

Ledighet söks i enlighet med studieledighetslagen minst två veckor innan kurs-
start. 

Anmälan: skickas till ABF i Malmö. Anmälningsblankett finns digitalt genom 
att klicka här eller på sista sidan.

ABF i Malmö
Spånehusvägen 47
211 58 Malmö
040-35 24 00
info.malmo@abf.se

https://smalandblekinge.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_distriktet_i_smaland_och_blekinge_anmalningsblankett_abf2021_pdf/$File/Anmälningsblankett%20ABF2021.pdf
mailto:info.malmo@abf.se


>  Facklig introduktion – engelska, arabiska &  albanska

Målgrupp: Alla som vill veta mer om facket.

Innehåll: Syftet med facklig introduktionsutbildning är bland annat att öka 
kunskapen och förståelsen för fackets roll, samt väcka intresse för fackliga 
frågor. Utbildningen handlar om arbetsplatsen och tar upp följande saker på en 
grundläggande nivå:

• Kollektivavtalet som begrepp och idé, parterna på arbetsplatsen och de 
fackliga verktygen för påverkan

• Lagar som rör arbetsvillkoren och anställningen på arbetsplatsen

•  Diskriminering i arbetslivet ur några olika perspektiv

Kurslängd: 8 timmar fördelat på en heldag.

Utbildningstillfällen:
Språk Datum  Anmälan till  Sista anmälningsdag

Albanska         9 mars             ABF i Jönköping                                        9 feb

Engelska        12 mars                ABF i Göteborg                     12 feb

Arabiska  26 mars                 ABF i Göteborg                                26 feb

Ekonomi: Deltagaravgift 800 kr/deltagare. Stipendie utgår från LOs stipendie-
fond efter avslutad kurs. Reseersättning och deltagaravgift står din förbundsav-
delning för.

Ledighet söks i enlighet med studieledighetslagen minst två veckor innan kurs-
start.

Anmälan: skickas till respektive ABF kontor. Anmälningsblankett finns digitalt 
genom att klicka här eller på sista sidan.

ABF i Jönköpings län
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping
0370-656 784
info.jonkopingslan@abf.se

ABF i Göteborg
Olof Palmes Plats 1
413  04 Göteborg
031-774 31 00
dennie.minovic@abf.se

https://smalandblekinge.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_distriktet_i_smaland_och_blekinge_anmalningsblankett_abf2021_pdf/$File/Anmälningsblankett%20ABF2021.pdf
mailto:info.jonkopingslan@abf.se
mailto:dennie.minovic@abf.se


Allergi

Anmälningsblankett

Skriv tydligt!

Fyll i samtliga uppgifter och skicka anmälan till din fackliga organisation.  
Din organisation kan hjälpa dig med vilken typ av ledighet som du ska begära.

1. Utbildning
Utbildningens namn

Datum Plats

2. Personuppgifter
Namn

Gatuadress

Postnummer Postort

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) E-post

–
Telefonnummer Mobilnummer

Facklig organisation / Avdelning

Övrigt

Logi

Obs!
Anmälan görs till din fackliga organisation som vidarebefordrar till ABF.
ABF skickar ut bekräftelse 2 veckor innan utbildningen startar.

        Förtroendevald

Personuppgifter och GDPR
För att medlemmar ska kunna delta på en utbildning behandlas hens personuppgifter av oss. Administrationen 
sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi är måna om att skydda våra medlemmars integritet och 
hanterar personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och förordningar. 
Genom att skicka in denna anmälan godkänner du att vi sparar dina personuppgifter för att kunna administrera 
utbildningen. Vi sparar personuppgifterna upp till sex månader.

       Jag vill inte att mina personuppgifter delas till andra deltagare för samåkning.

LO-distriktet i Småland och Blekinge
lo-smalandblekinge@lo.se

LO-distriktet i Skåne
lo-skane@lo.se

LO-distriktet i Västsverige
lo-vastsverige@lo.se

mailto:lo-smalandblekinge@lo.se
mailto:lo-skane%40lo.se?subject=
mailto:lo-vastsverige%40lo.se?subject=

