
Sida 1 

Fackliga utbildningar på distans

Läs om utbildningarna här: www.fackligt.abfvasterbotten.se/

Ansök nu!

Fackliga
medlemsutbildningar
- På distans

Som en följd av pandemin har ABF Norr gjort en insats för 
att kunna fortsätta hålla i utbildningar för våra medlemmar. 
Utbildningarna kommer att hållas med hjälp av digitala platt-
formar och innehåller bland annat videosamtal och interaktiva 
verktyg för att samarbeta i övningar. 

GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-norr/

2020

https://fackligt.abfvasterbotten.se/


Sida 2 

Fackliga utbildningar på distans

Läs om utbildningarna här: www.fackligt.abfvasterbotten.se/

Introduktionsutbildning - distans
Målgrupp:
För dig som är medlem men också för dig som är nyfiken 
på facket men som ännu inte har bestämt dig för att bli 
medlem.

Mål:
Genom samtal och diskussioner öka kunskapen och
förståelsen för fackets roll och betydelse på arbetsplatsen.

Innehåll:
• Kollektivavtalet som begrepp och idé
• Parterna på arbetsplatsen och verktygen facket har för att 
påverka
• Några lagar som rör arbetsvillkoren och anställningen på 
arbetsplatsen
• Diskriminering i arbetslivet ur några olika perspektiv
• Läs mer på LO:s hemsida 

Ekonomi:
• Kursen är kostnadsfri för dig som medlem.
• 600kr/deltagare (betalas av skickande förbund)
• Ledighet enligt studieledighetslagen.
• Rätt till skattefritt utbildningsstipendium för förlorad
arbetsförtjänst.

Övrigt
Deltagare ersätts av LO:s stipendiefond (Mer information här) 
Gäller ej förtroendevalda!

Längd
8 timmar

Vanlig medlem/blivande medlem kontaktar studieansvarig 
på sitt förbund (Kontaktlista hittar du här)

Studieansvarig kontaktar respektive kontaktperson i listan 
nedan.

2020-09-08 - Anmälan till: linda.karlsson@abf.se

Beskrivning

Anmälan

Tillfällen och kontakt-
personer för anmälan

https://fackligt.abfvasterbotten.se/
https://www.lo.se/start/introduktionsutbildning_202011610152823733883
https://www.lo.se/start/studieguiden/studieekonomi/los_stipendiefond
https://fackligt.abfvasterbotten.se/startsida/studieansvariga


Sida 3 

Fackliga utbildningar på distans Fackliga utbildningar på distans

Läs om utbildningarna här: www.fackligt.abfvasterbotten.se/

Medlem i facket 1 - distans
Innehåll:
Du som är medlem i facket har möjlighet att gå utbildning 
för att få koll på ditt medlemskap. Förstå varför facket 
finns och hur det fungerar. Vad är den svenska modellen? 
Vad är ett kollektivavtal? Hur kan jag påverka på min ar-
betsplats?

Ekonomi:
1 600 kr (betalas av skickande förbund)

Övrigt
Deltagare ersätts av LO:s stipendiefond (Mer information här)
Gäller ej förtroendevalda!

Längd
24 timmar

Ledighet
Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information 
här)

Vanlig medlem kontaktar studieansvarig på sitt förbund 
(Kontaktlista hittar du här)

Studieansvarig kontaktar respektive kontaktperson i listan 
nedan.

2020-10-05 - 2020-10-07 | tobias.janze@abf.se | Platser kvar

2020-10-07 - 2020-10-10 | magnus.nilsson@abf.se | Platser kvar

2020-11-02 - 2020-11-04 | tobias.janze@abf.se | Platser kvar

2020-12-02 - 2020-12-04 | magnus.nilsson@abf.se | Platser kvar

Beskrivning

Anmälan

Tillfällen och kontakt-
personer för anmälan

https://fackligt.abfvasterbotten.se/
https://www.lo.se/start/studieguiden/studieekonomi/los_stipendiefond
https://www.lo.se/start/studieguiden/lagar_som_stod_for_facklig_utbildning/studieledighetslagen
https://www.lo.se/start/studieguiden/lagar_som_stod_for_facklig_utbildning/studieledighetslagen
https://fackligt.abfvasterbotten.se/startsida/studieansvariga


Sida 4 

Fackliga utbildningar på distans

Läs om utbildningarna här: www.fackligt.abfvasterbotten.se/

Medlem i facket 2 - distans
Innehåll:
Har du gått Medlem i facket och har ett intresse för sam-
hälle 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 män-
niskovärdet? Medlem i facket 2 är i så fall utbildningen för 
dig! 

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 demokratis-
ka 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.

Ekonomi:
1 600 kr (betalas av skickande förbund)

Övrigt
Deltagare ersätts av LO:s stipendiefond (Mer information här)
Gäller ej förtroendevalda!

Längd
24 timmar

Ledighet
Söks med stöd av Studieledighetslagen (Mer information 
här)

Vanlig medlem kontaktar studieansvarig på sitt förbund 
(Kontaktlista hittar du här)

Studieansvarig kontaktar respektive kontaktperson i listan 
nedan.

2020-11-04 - 2020-11-06 | magnus.nilsson@abf.se | Platser kvar

2020-12-07 - 2020-12-09 | tobias.janze@abf.se | Platser kvar

Beskrivning

Anmälan

Tillfällen och kontakt-
personer för anmälan

https://fackligt.abfvasterbotten.se/
https://www.lo.se/start/studieguiden/studieekonomi/los_stipendiefond
https://www.lo.se/start/studieguiden/lagar_som_stod_for_facklig_utbildning/studieledighetslagen
https://www.lo.se/start/studieguiden/lagar_som_stod_for_facklig_utbildning/studieledighetslagen
https://fackligt.abfvasterbotten.se/startsida/studieansvariga

