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TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE

I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningarna som vi planerar att
genomföra i Skåne under 2021 utifrån de önskemål som kommit in från de fackliga avdelningarna.
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 utbil ning.
Är du förtroendevald betalas viss utbildning helt av
arbetsgivaren, enligt Förtroend mannalagen § 7.

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.

OBS!
Anmälan görs till studieansvarig på din arbetsplats eller direkt till din förbund avdelnings
studieansvarig. Sista anmälningsdag till utbildningarna är fyra (4) veckor innan utbildningen
sta 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.

Just nu genomför vi alla våra utbildningar digitalt, detta p.g.a. covid-19.

På utbildningen ska det vara minst 8 deltagare.
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”.
På L -distriktet i Skånes hemsida hittar du kontaktuppgifter till alla fackliga a delningar:
http://skane.lo.se
Det finns alltid en uppdaterad version av studiefoldern på LO-distriktets hemsida.

UNG-UTBILDNINGARNA
LO-distriktet står för utbildningskostnaderna och den anmälande organisationen betalar
studiestipendie eller förlorad arbetsförtjänst när det gäller alla Ung-utbildningar.
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FACKLIG
INTRODUKTIONSUTBILDNING

Syftet med facklig introduktionsutbildning är bland
annat att öka kunskapen och förståelsen för
fackets roll, samt väcka intresse för fackliga frågor.

Datum

Ort

27/8

Malmö

1/9

Osby

2/9

Hässleholm

8/9

ABF Österlen

24/9

Malmö

parterna på arbetsplatsen och de fackliga
verktygen för påverkan

29/9

Kristianstad

14/10

Lund

några lagar som rör arbetsvillkoren och
anställningen på arbetsplatsen

14/10

ABF Österlen

19/10

Hässleholm

diskriminering i arbetslivet ur några olika
perspektiv

21/10

Helsingborg/Åstorp

29/10

Malmö

15/11

Kristianstad

26/11

Malmö

Utbildningen handlar om arbetsplatsen och tar
upp följande saker på en grundläggande nivå:
kollektivavtalet som begrepp och idé

MÅLGRUPP
Alla som vill veta mer om facket.

EKONOMI
1000 kr/deltagare. Din fackliga organisation står
för kostnad.
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MEDLEM I FACKET - 1
För att den fackliga organisationen ska kunna
fungera som folkrörelse måste det finnas många
som deltar i de grun läggande
medlemsutbildningarna.
DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER
Alla medlemmar har rätt till facklig grundutbildning.
Det handlar om att stärka medlemmarnas fackliga
me vetenhet och att uppmuntra dem att använda
sina demokratiska rättigheter i den fackliga
organisationen, på arbet platsen och i samhället.
VAD ÄR FACKLIG
MEDLEMSUTBILDNING?
En facklig medlemsutbildning ska ge kunskaper om
de fackliga idéer som bygger på det fackliga löftet:
Att löntagarna 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.

Datum

Ort

9/9 + 10/9 + 16/9

Lund

9/9 + 15/9 + 22/9

Hässleholm

13/9 + 14/9 + 15/9

Malmö

21/9 + 22/9 + 23/9

Helsingborg/Åstorp

21/9 + 28/9 + 5/10

Kristianstad

29/9 + 6/10 + 7/10

ABF Österlen

7/10 + 14/10 + 21/10

Malmö

6/10 + 13/10 + 20/10

Osby

12/10 + 13/10 + 14/10 Helsingborg/Åstorp
28/10 + 4/11 + 11/11

Kristianstad

9/11 + 10/11 + 11/11

Helsingborg/Åstorp

10/11 + 17/11 + 18/11 ABF Österlen
16/11 + 17/11 + 18/11 Lund
25/11 + 2/12 + 9/12

KUNSKAPSMÅLET
1/12 + 2/12 + 3/12
Vi tror att du har valt att delta i denna utbildning för
att du ska få grundlä gande kunskaper om
fackföreningens och ditt förbunds mål, funktion
och roll på arbetsmarknaden och i samhället.
FÖRÄNDRINGSMÅLET
Utbildningen ska leda till att du stärker din
självkänsla, får en bättre förmåga att kommunicera,
förstår din egen roll och delaktighet i det fackliga
arbetet och blir inspirerad till att arbeta för ett rät
visare samhälle.
MÅLGRUPP
Alla medlemmar.
EKONOMI
3200 kr/deltagare.
Din fackliga organisation står för kostnad.
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Hässleholm
Malmö

MEDLEM I FACKET - 2

Har du gått Medlem i facket och har ett intresse för samhälle och politik? Funderar du över den orättvisa
värld vi lever i och undrar om det måste vara så? Vill du bygga ett gott samhälle där det råder jämlikhet
och respekt för människovärdet? Medlem i facket 2 är i så fall utbildningen för dig!
Kursinnehåll
Utbildningen handlar om att tänka fackligt kring makt,
intressen och samverkan. Målet är att ge röst åt dig
själv, åt kamraterna på arbetsplatsen och värna det
demokratiska samtalet. Syftet är att inspirera till
handling och lägga grunden för fortsatta samtal.
Ytterst handlar det om att värna det fackliga
samhällsuppdraget – där du kan göra skillnad.
Målgrupp
Alla medlemmar.
Förkunskapskrav
Det är en fördel om du deltagit i Medlem i Facket-1.
Ekonomi
3200 kr/deltagare. Din fackliga organisation står
för kostnad.

Datum

Ort

7/9 + 8/9 + 9/9

Kristianstad

16/9 + 23/9 + 30/9

Malmö

13/10 + 20/10 + 27/10 Kristianstad
16/11 + 17/11 + 18/11 Helsingborg/Åstorp
23/11 + 30/11 + 7/12
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Hässleholm

GRUNDLÄGGANDE
FÖRTROENDEMANNAUTBILDNING
(VALD PÅ JOBBET)
Utbildningen är en första introduktion till den som
är ny i rollen som förtroe devald inom något LO-förbund. Utbil ningen som beskrivs här pågår
under tre dagar i följd, men kan självfallet också
fungera i en studiecirkel eller delas upp i en kurs vid
tre olika tillfällen.
Den röda tråden i utbildningen är up delad i
tre moment:
Hur hittar jag som förtroendevald min roll, mitt
engagemang och även min plats i det fackliga
arbetet?
Vilka är de viktigaste frågorna i det fackliga
arbetet och hur ser lagarna ut på arbetsrättens
område?
Vilka verktyg behöver jag för att sköta mitt
fackliga uppdrag och vad ska jag göra när jag
kommer hem?
Utbildningen bygger på delar av boken ”Vald på
jobbet”.
MÅLGRUPP
Förtroendevalda.
EKONOMI
3200 kr/deltagare. Din fackliga organisation står för
kostnad.
Datum

Ort

7/9 + 14/9 + 21/9

Hässleholm

14/9 + 15/9 + 16/9

Helsingborg/Åstorp

22/9 + 29/9 + 6/10

Malmö

10/11 + 17/11 + 24/11 Kristianstad
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ALLA KAN GÖRA NÅGOT

”Alla Kan Göra Något”, utbildningen där vi under
en dag vänder och vrider på det fackliga löftet och
arbetar-rörelsens värderingar.
Hur påverkas vår förmåga att värna det fackliga
löftet när främlingsfientlighet, rasism och
antidemokratiska åsikter splittrar oss på
arbetsplatsen?
Hur påverkas våra löner, anställning villkor och
arbetsmiljö när klyftorna i samhället växer?
Har vi något ansvar? Ska vi göra något? Kan alla
göra något?
Målet med utbildningen är att ge dig som deltagare en
trygghet i dessa frågor samt en styrka att göra något
åt utvecklingen på våra arbetsplatser och i
samhället.
MÅLGRUPP
Alla medlemmar.
EKONOMI
1000 kr/deltagare. Din fackliga organisation står för
kostnad.
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Datum

Ort

16/9

Backagården

7/10

Malmö

18/11

Backagården

INSIKTER
Kursen Insikter har som övergripande mål att tydliggöra kärnan i den fackliga ideologin. För att kunna
leva upp till den här målsättningen är Insikter en levande och flexibel utbildning. Varje utbildning
präglas och formas av de människor som deltar. Deltagarnas erfarenheter, kunskaper och behov styr till
stor del hur utbildningen utformas.
Det betyder också att Insikter är en intensiv och uppslukande utbildning. Insikter är en idébaserad
utbildning där deltagarna ökar sina kunskaper om de fackliga grundförutsättningarna, för
fackföreningens existens och dess roll i kampen mellan arbete och kapital.

MÅLGRUPP
Förtroendevalda.
FÖRKUNSKAPSKRAV
Grundläggande förtroendemannautbildning.

Datum
8/11, 9/11, 10/11, 11/11, 12/11
+
6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12

Ort
Malmö

Denna kurs är intensiv och på heltid varför den kommer att kräva ditt fulla engagemang. Den kräver aktivt
deltagande. Kalla in en ersättare för dig till de uppdrag som måste utföras på hemorten under
kursveckorna så slipper du missa delar av kursen.
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GRUNDUTBILDNING FÖR FACKLIGA
STUDIEORGANISATÖRER
Den samlade studieverksamheten har en avgörande betydelse för en levande folkrörelse, en stark
fackförening och möjligheten för arbetare att utöva ett aktivt inflytande, både på arbetsplatser, i
företag men även i politiska sammanhang och därigenom ta vara på medlemmarnas intressen. I detta
arbete krävs en stark facklig studieorganisation som befolkas av kunniga, engagerade förtroendevalda
som brinner för studieverksamhet.
Utbildningen bidrar/syftar till att bygga fungerande studieorganisationer och studieverksamhet. Den
ska även ge deltagare möjlighet att erövra grundläggande kunskaper inom verksamhetsområdet så hen
med framgång, kan och vill bedriva studieverksamhet.

Utbildningens mål:
Att bli bärare av de ideologiska skälen
Att bedriva facklig utbildning
Att se studierna i ett sammanhang
Att kunna, våga och vilja ta samtal med syfte att rekrytera
Att planera studieverksamhet
Att känna trygghet i sin roll.

Målgrupp:
Studieorganisatörer/ansvariga som i huvudsak kommer att bedriva rekryterings- och planeringsarbete
lokalt.

Förkunskaper:
Introduktion i uppdraget via ditt fackförbund. Medlemsutbildning och Vald på jobbet eller ha
motsvarande kunskaper.

Anmäl dig till din fackliga organisation, som i sin tur anmäler till ABF Skåne genom rory.hall@abf.se

Datum

Ort

26-27/10

?

24-25/11

?
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OM FACKET

En i raden av tvärfackliga ungdom kurser i LO ungs utbildningspaket. En kurs som ger dig en första
inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan
påverka både i organisationen och på din arbetsplats.
Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar.

MÅLGRUPP
Alla under 30 år, även icke medlemmar.
EKONOMI
Läs på sidan 3.

Datum

Anmäl dig till

Sista anmälnings datum

13 - 14 september

ABF Örebro län

16 augusti

20 - 21 september

ABF Värmland

23 augusti

OM SAMHÄLLET

Fortsättning på Om Facket eller för dig med likvärdiga förkunskaper.
Här ligger fokus på samhället och p litiken.
Du får lära dig om ideologier och varför facket samverkar med social demokraterna.
Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar med övernattning.

MÅLGRUPP
Medlemmar under 30 år.
EKONOMI
Läs på sidan 3.

Datum

Anmäl dig till

Sista anmälnings datum

22 - 23 september

ABF Värmland

23 augusti

-
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OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET

En kurs där vi diskuterar främling fientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika.
Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar med övernattning.

MÅLGRUPP
Medlemmar under 30 år.

Vad är främlingsfientlighet?
Politiken bakom
Ta debatten
Allas lika värde

EKONOMI
Läs på sidan 3.

Datum

Anmäl dig till

Sista anmälnings datum

18 - 19 oktober

ABF Örebro län

20 september

OM FEMINISM

En av temautbildningarna i LO-ungs utbil ningspaket för unga upp till 30 år. En kurs som ger dig inblick i hur
facket arbetar för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i samhället. Du får insikt och
kunskap om hur jä ställdheten briser på arbetsmarknaden och vad vi kan göra för att åstadkomma förändring.
Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar med övernattning.

MÅLGRUPP
Medlemmar under 30 år.

Hur jämställt är Sverige?
Vad är feminism?
Fackligt arbete för ett jämställt arbetsliv.
Vad kan jag göra?

EKONOMI
Läs på sidan 3.

Datum

Anmäl dig till

Sista anmälnings datum

8 - 9 november

ABF Värmland

11 oktober

d
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SKOLINFORMATÖRSUTBILDNING

Utbildning för de som ska genomföra skolinformationer för fackliga avdelningar och LO distriktet.
Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar med övernattning.

MÅLGRUPP
Medlemmar under 30 år.

Rollen som skolinformatör – vårt up drag
Våga tala och framträda
Argumentation
Upplägg och innehåll i skolinformation
Hantera en klass och problem
Praktiska övningar

EKONOMI
Läs på sidan 3.

Datum

Anmäl dig till

Sista anmälnings datum

9 - 10 september

ABF Värmland

13 augusti

-
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BAM BÄTTRE ARBETSMILJÖUTBILDNING

Bättre arbetsmiljö är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som omfattar fem dagar. Målet med
utbildningen är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om Arbetsmiljölagen, Arbets
miljöförordningen samt Arbetsmilj verkets författningssamling. Dessutom ska deltagarna få
förståelse för de ol ka roller som finns inom arbetsmilj arbetet samt tillräckliga kunskaper för att
kunna arbeta med arbetsmiljöfrågor på sina arbetsplatser.

MÅLGRUPP
Skyddsombud, chefer, företagsledare, medarbetare, fackligt engagerade, HR, arbetsmiljöansvariga med
flera.
EKONOMI
7 035 kr/deltagare. Din arbetsgivare står för kostnaden.

Datum

Ort

16/9 + 23/9 + 30/9 + 7/10 + 14/10

Kristianstad

21/9 + 28/9 + 5/10 + 12/10 + 19/10

Malmö

30/9 + 7/10 + 14/10 + 21/10 + 28/10

Hässleholm

4/11 + 11/11 + 18/11 + 25/11 + 2/12

Kristianstad

-
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SAM SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖUTBILDNING

Utbildningen ger under tre dagar pra tisk kunskap om hur man systematiskt arbetar med arbetsmiljö i
det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom u bildningen får deltagarna metoder och rutiner för att
fånga upp fysiska och psykosociala risker. Efter avslutad u bildning kommer deltagarna kunna förstå
och tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbet miljöarbete.

MÅLGRUPP
Skyddsombud, chefer, företagsledare, medarbetare, fackligt engagerade, HR, arbetsmiljöansvariga med
flera som arbetar med systematiskt arbetsmilj arbete.

EKONOMI
5 355 kr/deltagare. Din arbetsgivare står för kostnaden.

Datum

Ort

20/10 + 27/10 + 3/11
För medlemmar i Livsmedelsarbetareförbundet
tillkommer det en egen dag + den 17/11, detta
betyder att den utbildningen är på 40 timmar.

Kristianstad
Sista anm 23/9

4/11 + 11/11 + 18/11

Hässleholm
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ORGANISATORISK
ARBETSMILJÖUTBILDNING

SYFTE
Att öka medvetenheten om viktiga samverkansfaktorer för att kunna påverka det psykiska och sociala
välmåendet på arbetsplatsen.

INNEHÅLL
Under utbildningen fördjupar vi oss i skyddsombudsrollen, arbetsmiljölagen, nivå, stress, bemötande,
socialt stöd, samtalsteknik, organisation, ledarskap, praktiskt-, organisatoriskt- och socialt
arbetsmiljöarbete med mera. Kunskapsinhämtning, fördjupningsarbete i grupp och redovisningar
varvas med teori, föreläsningar och diskussioner.

MÅLGRUPP
Skyddsombud, chefer, företagsledare, medarbetare, fackligt engagerade, HR, arbetsmiljöansvariga med
flera som arbetar med dessa arbetsmiljöfrågor.

EKONOMI
5 500 kr/deltagare. Din arbetsgivare står för kostnaden.

Datum

Ort

26/10 + 2/11 + 9/11

Hässleholm
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KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING
ARBETSMILJÖUTBILDNING

SYFTE
Ge grundläggande kunskap om kränkande särbehandling på arbetsplatsen och bra grund för de som vill
fördjupa sig i ämnet (kortare genomgång av diskrimineringsgrunderna ingår också).

INNEHÅLL
Vad är kränkande särbehandling /mobbning? Måste man tycka om alla andra?
Vad säger egentligen föreskriften? Diskrimineringsgrunder och sexuella trakasserier.
Kränkande särbehandling/mobbning kommer att ta den större delen av utbildningstiden.
Vi kommer att göra dokumentgenomgångar. Detta för att kunna bedriva ett förebyggande arbetsmiljö och
hälsoarbete.
Under tre heldagar får ni kunskap om hur ett utredningsförfarande kan/ska gå till när det gäller kränkande
särbehandling.
”Ett undermåligt utredningsförfarande när det gäller kränkande särbehandling kan vara skadligt både ur
arbetsmiljö och hälsosynpunkt.” (Vägledning till 2015:4 s 84)

MÅLGRUPP
Skyddsombud, chefer, företagsledare, medarbetare, fackligt engagerade, arbetsmiljöansvariga med flera.
(Gärna chefer och skyddsombud tillsammans.)

EKONOMI
5 500 kr/deltagare. Din arbetsgivare står för kostnaden.

Datum

Ort

23/9 + 30/9 + 21/10

Kristianstad
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Att leda i rörelse - Unga fackliga ledare

BAKGRUND:
Hela vår idé är att stärka arbetstagare för att kunna ta
makten över sina egna liv och facket är verktyget vi
använder för att uppnå den styrkan. Kollektiv styrka
skapar individuell frihet, men den kollektiva styrkan
skapar inte sig själv, den bygger på att många
människor går ihop och blir aktiva medlemmar i en
rörelse, inte enbart kunder i en organisation.
Att vara facklig ledare i en folkrörelse ställer krav
men ger också oändliga möjligheter. Fackliga ledare
är en del av vår folkrörelse.

SYFTE:
Att säkerställa en stark arbetarrörelse för framtiden och
att rusta starka, unga fackliga ledare med förmåga till att inspirera och leda människor i rörelsen.
MÅL:
- Att stärka deltagaren i dennes fackliga engagemang.

- Att ge nycklar till deltagarna för att utveckla sitt ledarskap utifrån den fackliga ideologin.
- Att deltagaren lär sig att identifiera och bemöta härskartekniker.

INNEHÅLL
Denna utbildningen vänder sig till er som vill
utvecklas inom områdena:
Facklig ideologi - hur kan fackföreningens idé vara en
rörelse i människors hjärtan men förmedlas i ord?
Retorik - oavsett om du vill ta ordet på mötet, leda
stora kongresser eller prata med medlemmar gör du
det bättre med rätt verktyg.
Organisering - med rätt person på rätt plats förändrar
vi världen. Vi lär oss använda nycklar för medveten
organisering som ger resultat.
Härskartekniker - vi lär oss att känna igen dem när de
används och hur vi möter dem när de drabbar oss.
22

Kurstyp: Distanskurs

Kontakt: Sabahudin Varenikic

Studietakt: 25%

Telefon: 076-141 32 40

Träffar: 2 x 3 dagar per träff

E-post: sabahudin@albins.nu

Kurstid: 21 sep 2021 - 17 dec 2021
Plats: Albins folkhögskola i Landskrona
Ekonomi: Lärarkostnad, kursmaterial, kurslitteratur, kurslokalen ingår.
Övriga kostnader såsom resekostnader, kost och logi etc ingår inte och skall betalas av anmälande
organisation/företag eller av individen själv.

Utbildningen kommer att genomföras som distanskurs med två obligatoriska träffar och mellan
träffar kommer du som deltagare ha distansstudier.
Träff 1.
Träff 2.

21 - 23/9
15 - 17/12

2021
2021

För att bli godkänd och erhålla intyg tittar vi på din närvaro och ditt engagemang.
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Att leda i rörelse - FÖR STARKA KVINNOR
BAKGRUND:
Vår grundidé är att stärka arbetstagare för att
kunna ta makten över sina egna liv och facket är
verktyget vi använder för att uppnå den styrkan.

OM KURSEN:
Kurstyp: Distanskurs

Kollektiv styrka skapar individuell frihet, men den
kollektiva styrkan skapar inte sig själv. Den bygger
på att många människor går ihop och blir aktiva
medlemmar i en rörelse, inte enbart kunder i en
organisation.

Träffar: 3 x 3 dagar

Kvinnor behövs i ledarroller och arbetarrörelsen i
Sverige är inget undantag. Albins folkhögskola vill
aktivt påverka samhällsutvecklingen. Inte minst
genom utbildningar som denna, då vi tillsammans
synar normer, strukturer och med självförståelse
och insikt ökar förutsättningarna att lyckas.

Ekonomi: Lärarkostnad, kursmaterial,
kurslitteratur, kurslokalen ingår.
Övriga kostnader såsom resekostnader, kost
och logi etc ingår inte och skall betalas av
anmälande organisation/företag eller
av individen själv.

Studietakt: 25%

Kurstid: 6 september - 20 februari 2022
Plats: Albins folkhögskola i Landskrona

Kontakt: Sofia Bernstrup Sigfridsson

SYFTE:
Att som deltagare utveckla vilja, mod och
kompetens att leda en modern rörelse som med
kraft förverkligar medlemmars mål och idéer.

Telefon: 0706 - 08 28 77
E-post: sofia@albins.nu

MÅL:
Att få förståelse för och lära känna din ledarstil.
Att aktivt utveckla förmågor att kommunicera i
din ledarroll.
Att bygga relationer utifrån de strukturer som
omger oss.
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Utbildningen kommer att genomföras som distanskurs med tre fysiska träffar och mellan träffar
kommer du som deltagare ha distansstudier med varierande krav och omfattning.
Träff 1: 6 - 8 september 2021
Träff 2: 15 - 17 november 2021
Träff 3: 18 - 20 februari 2022
Vi lägger vikt på att lyfta varandra genom kursen. Att deltagare under aktiv handledning, praktiserar
kunskaperna mellan kurstillfällena. Att vi går in i lärprocessen med vilja, mod och lust.
För att bli godkänd och erhålla intyg tittar vi på din närvaro och ditt engagemang.

V Ä L KO M N A !
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Arbetsmiljöutbildningar med ALBINS
Höst 2021

Utbildning

Datum

Plats

1

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

5-7 oktober

Kristianstad

2

BAM - Bättre arbetsmiljö

21-23 september

Digitalt i Zoom

3

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

19-21 oktober

Digitalt i Zoom

4

BAM - Bättre arbetsmiljö

12-14 oktober

Landskrona

5

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

16-18 november

Landskrona

6

BAM - Bättre arbetsmiljö

26-28 oktober

Backagården

7

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

1-3 december

Backagården

8

Vidareutbildning inom arbetsmiljö, steg 1

12-14 oktober

Landskrona

9

Vidareutbildning inom arbetsmiljö, steg 2

23-25 november

Landskrona

10

Huvudskyddsombud (HSO 1)

14-16 september

Landskrona

11

Huvudskyddsombud (HSO 2)

18 - 20 oktober

Landskrona

12

Regionala skyddsombud (RSO)

5-7 oktober

Landskrona

13

Organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA)

9-11 november

Landskrona

14

Samverkan i skyddskommitté

12-14 oktober

Landskrona

15

Arbetsanpassning och rehabilitering

13 - 15 december

Landskrona

16

Belastningsskador

26-28 oktober

Landskrona

17

Svåra samtal

7-9 september

Landskrona

18

Hot och våld i arbetslivet

6 - 8 december

Landskrona

19

Kemiska hälsorisker

23-25 november

Landskrona

20

MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet

26-28 oktober

Kristianstad

21

Kvali cerad arbetsmiljöutbildning

7-9 december

Landskrona

fi
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LO-distriktet i Skåne
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö
040-664 53 90
lo-skane@lo.se

Albins folkhögskola
Eriksgatan 108
261 31 Landskrona
0418-146 90
info@albins.nu

ABF Skåne
Södergatan 6 B
Eslöv
0413-298 80
info.skane@abf.se

ABF Nordvästskåne
Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm
och Örkelljunga

042-590 40
info.nordvastskane@abf.se
ABF Helsingborg
Helsingborg

042-17 64 00
info.helsingborg@abf.se
ABF Sydvästra Skåne
Svedala, Trelleborg, Vellinge

0410-482 60
info.sydvastraskane@abf.se
ABF Hörby
Hörby

0415-108 94
info.horby@abf.se
ABF Österlen
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla
och Ystad

0411-298 70
info.osterlen@abf.se
ABF Skåne Nordost

Bromölla, Hässleholm, Kristianstad,
Perstorp, Osby och Östra Göinge

0451-490 10
info.skane.nordost@abf.se
ABF MittSkåne
Eslöv, Höör, Lund, Staffanstorp och
Kävlinge

0413-693 50
info.mittskane@abf.se
ABF Malmö
Burlöv, Lomma och Malmö

040-35 24 00
info.malmo@abf.se
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