Medlemsutbildningar
2018
Medlem i Facket
Här får du på ett enkelt sätt lära dig en del om det fackliga medlemskapet.
En mycket uppskattad del handlar om det trygghetssystem som du
som medlem har.
Kursen innehåller bland annat;
Hur och varför fackföreningarna bildades
Hur man påverkar sin fackförening
LO och vår egen organisation
Vart går fackavgiften?
Vilket försäkringsskydd har man?
Varför behövs facket i dag
Det fackliga löftet

Kurstillfälle 2018:
(3 dagar á 24 tim)
Axevalla:
22–24/10 Fullt
V43
19-21/11 Inställd
V47
3–5/12
V49
12-14/12
V50
Skövde; 4, 11, 18/10

Facket i samhället
En utbildning som genom samtal och diskussioner ger deltagarna möjlighet
att utifrån både ett individperspektiv och ett organisationsperspektiv
reflektera över nyttan av facklig politisk samverkan.
• Tydliggör fackföreningsrörelsen ansvar och möjlighet när det gäller
samhällets utveckling.
• Utbildningen ger en överblick över ideologier och politiska strömningar
och hur de påverkar vårt samhälle.
• Tyngdpunkten är våra egna värderingar.
• Utbildningen ska även skapa en insikt och förståelse om villkoren
för våra olika yrken och fackföreningar.

Kurstillfälle 2018
(3 dagar á 24 tim)

Facklig introduktion
Information om vad det innebär att vara medlem i en facklig organisation.
Introduktionen handlar om ett arbetsplatsen och tar upp följande saker på en grundläggande nivå.
I kursen kommer vi bland annat att gå igenom följande frågor:
Kurstillfällen 2018:
-

Kollektivavtalet som begrepp och idé
Parterna på arbetsplatsen och verktygen facket har att påverka
Några lagar som rör arbetsvillkoren och anställningen på arbetsplatsen
Diskriminering i arbetslivet ur några olika perspektiv

Målgrupp: Nya medlemmar och de som är tveksamma och ännu inte blivit medlemmar.

(1 dag á 8 tim)
Axevalla:
V39 24/9 Inställd
V50 10/12

Medlemsutbildningar 2018
Medlem i facket pension 55 +
I kursen kommer vi bland annat att gå igenom medlemskapets värde samt de olika
pensionssystemen och försäkringar.
Hur du själv kan beräkna och bestämma din pensionering.
Tänk om du kunde gå i pension tidigare och klara dig ändå.
Cirkeln omfattar 3 heldagar och är tvärfacklig.
Innehåll:

Kurstillfällen (3 dagar 24 tim) 2018:

•
•
•
•

Axevalla:
* Axevalla:
Tidaholm:
Tidaholm:
Tidaholm:
Skövde:
Skövde:

När ska du ta pension, 61-67 år?
Medlemskapets värde
Lär dig beräkna din pension
Försäkringar

7, 14, 21/11
10, 12, 19/12
5, 12, 19/11
7, 14, 21/11
4, 12, 18/12
5, 12, 19/9
1, 8, 15/10

* Extra insatt

Medlem i Facket 25+
Har du koll på pensionen?
Vad händer om du eller din partner skulle gå bort, eller ni skulle flytta isär?
Under denna utbildningsdag kommer vi gå igenom hur du undviker
Kurstillfällen 2018:
fall- groparna i pensionsdjungeln och familjejuridiken.
(1 dag á 8 tim)
Axevalla: v38 19/9

Medlemsutbildning Facket förr, nu & i framtiden
Kursen innehåller bland annat:
Välkommen till en medlemsutbildning om hur vi startade facket och
hela resan till idag, men det stannar inte där…
Hur vill vi ha det i framtiden?

Kurstillfällen 2018:
(3 dagar á 24 tim

Glöm inte söka ledighet enligt studieledighetslagen den reglerar din rätt till ledighet för studier.
I utbildningen ingår fika och lunch.
Utbildningsstipendium utgår på 113 kr per timma eller 904 kr per dag skattefritt.
Anmälan till din fackliga organisation 6 veckor innan start!

Fullt
Fullt
Fullt

