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Om de tvärfackliga studierna 2020 

Detta är ett studieprogram för de tvärfackliga studierna som LO-förbunden gör 
tillsammans med ABF i Västmanlands län under 2019. Vi tror på vikten av att träffas och 
bilda oss tillsammans över förbundsgränserna. 

 

Kostnader 

Kostnaden för utbildningen, resa och ibland förlorad arbetsförtjänst står respektive fackförbund för, 
förutom när det gäller kursen Bättre arbetsmiljö—BAM. Deltagarens kostnad för utbildning och 
förlorad arbetsförtjänst för deltagande i BAM står arbetsgivaren för. I kursavgiften ingår alltid lunch, 
fika och material. 

 

Ledighet från arbetet 

Som anställd har du rätt att delta i fackliga utbildningar enligt Förtroendemannalagen. Kom ihåg att 
ansöka om ledighet från din arbetsgivare minst två veckor före kursens start.  

 

Anmälan 

För att delta i en utbildning anmäler du dig till ditt fackförbund. Fackförbundet kan även svara på 
frågor kring ledighet och ersättningar. Ditt fackförbund anmäler dig sedan till ABF—eftersom 
fackförbundet behöver godkänna sina medlemmars deltagande i kurserna.  

 

Kost 

Det är viktigt att anmäla avvikande kost i din anmälan, detta för att din upplevelse ska bli så bra som 
möjligt.  

 

Bekräftelse/kallelse 

Efter att sista anmälningsdatum har passerat skickas en bekräftelse/kallelse ut till deltagarna med 
information om bland annat tid och plats.  

 

 

 

Varmt välkommen! 
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Varför gå en tvärfacklig utbildning? 

Tvärfacklighet ger möjlighet till att diskutera med medlemmar från andra fackförbund. Du har med 
dig ett intyg på att du tagit ledigt utan lön eller att du skulle ha haft ledig dag. Du som arbetar som 
vikarie behöver att intyg från arbetsgivaren att du inte arbetar under utbildningen.  

 

Stipendium kan alla medlemmar få som inte har något fackligt uppdrag. 

 

Gällande övrig ekonomi och ersättningar och frågor om det sker via ditt fackförbund. 
 

 

 
Glöm inte att söka ledigt minst 14 dagar innan kursen!

 
Är du ny som kursledare? 
 

Vi erbjuder handledarutbildning - grund för dig som är ny eller rätt ny som hand-/kursledare. 
Kursen är 1 dag. 8 timmar där du får lite allmän kunskap om att vara kursledare, lite pedagogik, 
gruppdynamik, tips om hur du kan lägga upp en kurs, träffa och utbyta erfarenheter med andra hand-
/kursledare.  
 

Studieorganisatör grund 

Grundläggande utbildning för dig som är vald till studieorganisatör på din arbetsplats. 
 

I kursen ingår: Utbildning tre dagar, 24 timmar. Fika och lunch.                                                  

Anmälan: Görs via ditt fackförbund. 

 

Bättre arbetsmiljö - BAM 

Det här är utbildningen för dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden. Du lär dig en effektiv 
metod för att jobba med arbetsmiljöförbättringar i din organisation, och får också grundläggande 
kunskap om lagar och regler. Du lär dig även hur du söker mer kunskap om arbetsmiljö och hur du 
hanterar både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. 
 

I kursen ingår: Utbildning fem dagar, 40 timmar. Fika och lunch.                                                  

Anmälan: Görs via ditt fackförbund. 

 
 

Glöm inte att ta ledigt från jobbet! 
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Utbildningstillfällen  
 

Bättre arbetsmiljö—BAM 

Plats     Kursdatum    ABF tillhanda 

Köping       

Västerås        

        

Medlemsutbildning—Medlem i facket 

 

Plats     Kursdatum    ABF tillhanda 

 

Västerås    25-27 februari    25 januari 
 
Köping     17-19 mars    17 februari 
 
Västerås    14-16 april    14 mars 
 
Västerås    15-17 september   15 augusti 
 
Köping     20-22 oktober    20 september 
 
Västerås    10-12 november   10 oktober 

 

Vald på jobbet 

Plats     Kursdatum    ABF tillhanda 

Västerås    17-19 februari    17 januari 

Köping     21-23 september   21 augusti 

Studieorganisatör grund 

Plats     Kursdatum    ABF tillhanda 

Mer information kommer 

Handledarutbildning grund 

Plats     Kursdatum    ABF tillhanda 

Mer information kommer   
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MEDLEMSUTBILDNING tar bland annat upp följande som du kanske funderar över… 
Varför ska jag vara med i ett fackförbund? Kan jag påverka? Kollektivavtalet och Medlemskapets 
värde – varför ska vi försvara det och är det så viktigt? Arbetsmiljö- och Försäkringsfrågor är det 
viktigt för mig? 

I kursen ingår: Utbildning 3 dagar, 24 timmar. Fika och lunch.  

Anmälan: Görs via ditt fackförbund. Du söker ledigt utan lön och får ersättning med ett skattefritt 

stipendium, 113 kr per timme. 

 

HANDLEDARUTBILDNING GRUND 

Vi erbjuder handledarutbildning - grund för dig som är ny eller rätt ny som hand-/kursledare. 
Kursen är 1 dag. 8 timmar där du får lite allmän kunskap om att vara kursledare, lite pedagogik, 
gruppdynamik, tips om hur du kan lägga upp en kurs, träffa och utbyta erfarenheter med andra hand-
/kursledare.  

 

I kursen ingår: Utbildning 1 dag, 8 timmar. Fika och lunch.                                                  

Anmälan: Görs via ditt fackförbund. 

 

ALLA KAN GÖRA NÅGOT – alla människors lika värde 

Vi kan aldrig acceptera att människor spelas ut mot varandra. Det gäller så väl i samhället i stort, som 
på arbetsplatsen eller arbetsmarknaden. Vi måste föra ett aktivt fackligt arbete mot antidemokratiska 
krafter, främlingsfientlighet och diskriminering i samhället och på våra arbetsplatser. Vi ska ge 
medlemmarna mod, styrka och kunskap. 

I kursen ingår: Utbildning 1 dag, 8 timmar. Fika och lunch.                                                  

Anmälan: Görs via ditt fackförbund. 

 

VALD PÅ JOBBET – förtroendevald av dina arbetskamrater 
Din introduktionsutbildning för ditt nya uppdrag. Vad innebär uppdraget? Vad är den svenska 
modellen? Den fackliga idén? Kollektivavtal. En del om andra avtal, lagar, försäkringar, arbetsrätt 
och en del annat bra att veta och känna till som fackligt förtroendevald. Och vem företräder du?  

Nyfiken? Hoppas det. Vi lär oss tillsammans. 

I kursen ingår: Utbildning pågår under 3 dagar, 24 timmar. Fika och lunch.  

Anmälan: Görs via ditt fackförbund. 

 

(Reservation för eventuella ändringar som sker under  
studieåret gällande stipendier)  
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Anmälan till utbildningarna:    (1 anmälan per person och kurs kurs) 

- Medlem i facket 

- Alla kan göra något 

- Vald på jobbet 

- Handledarutbildning, grund 

 

Jag anmäler mig till utbildningen …………………………………………………………………… 

Jag vill i första hand gå i (ort)………………………………………………………………………. 

Datum för utbildningen ……………………………………………………………….…...… 2020 

Namn…………………………..……………………………………………………………….. 

Personnummer 19………..…-……..……-……..…… - ……..…………   (12 siffror) 

Hemadress ………………………………………………………………………………...……… 

Postnummer och ort ………………………………………………………………………………. 

Tel/mobil …………………………………..…………..  Tel arbete……………………………… 

E-post……………………………………………………………………………………………… 

Ev. matallergi eller andra behov…………………………………………………………………… 

Jag tillhör fackförbundet ………………………………………………………………………….. 

Genom denna anmälan samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas av ABF i syfte att 

registreras i det administrativa systemet Gustav i enlighet med PUL och GDPR 

 

ANMÄLAN SKA SKE VIA DIN FACKLIGA ORGANISATION 

Glöm inte att begära ledigt i god tid 

 

 

 

  

Anmälan till ABF 
 

Anmälningar till utbildningar i Köping, Arboga och Hallstahammar skickas till 
ABF Västra Västmanland, Box 4,21 Hallstahammar eller ulrika.carlsson@abf.se 

 

Anmälningar till utbildningar i Sala, Fagersta, Västerås skickas till ABF Västerås, Box 13, 
721 03 Västerås eller kurser.vasteras@abf.se 
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Anmälan till:    Bättre arbetsmiljö—BAM 

 
Ort………………………………………………………………………. 

Datum för utbildningen ……………………………………………………………….…...… 2020 

Namn…………………………..……………………………………………………………….. 

Personnummer 19………..…-……..……-……..…… - ……..…………   (12 siffror) 

Hemadress ………………………………………………………………………………...……… 

Postnummer och ort ………………………………………………………………………………. 

Tel/mobil …………………………………..…………..  Tel arbete……………………………… 

E-post……………………………………………………………………………………………… 

Ev. matallergi eller andra behov…………………………………………………………………… 

Jag tillhör fackförbundet ………………………………………………………………………….. 

Genom denna anmälan samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas av ABF i syfte att 

registreras i det administrativa systemet Gustav i enlighet med PUL och GDPR 

 

ANMÄLAN SKA SKE VIA DIN FACKLIGA ORGANISATION 

Glöm inte att begära ledigt i god tid 

 

 

 

 

  

Anmälan till ABF 
 

Anmälningar till utbildningar i Köping, Arboga och Hallstahammar skickas till 
ABF Västra Västmanland, Box 4,21 Hallstahammar eller ulrika.carlsson@abf.se 

 

Anmälningar till utbildningar i Sala, Fagersta, Västerås skickas till ABF Västerås, Box 13, 
721 03 Västerås eller kurser.vasteras@abf.se 

 

Fylls i av arbetsgivaren 

Ledigheten beviljas i enlighet med Förtroendemannalagen §6 och §7, samt att kostnad för utbildningen 5800:- 
faktureras efter avslutad utbildning. 
 

Underskrift……………………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande:    Datum: 

Arbetsgivare:    Tel. arbete: 

Fakturaadress:     
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"Vi lovar och försäkrar att aldrig  

någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre 

villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat 

varandra. 

Vi lovar varandra detta i den djupa  

insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste 

arbetsgivaren uppfylla våra krav."

 


