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Medlemsutbildningar
Alla medlemsutbildningar riktar sig till dig som inte har något 
fackligt förtroendeuppdrag, utan vill lära dig mer om facket. 
Förlorad arbetsförtjänst betalas av fackliga stipendier. 
För anmälan: Kontakta din fackliga organisation.

Medlem i facket
Den fackliga idén då och nu-en omvärdsanalys.
Medlemskapets värde- Vad får jag för fackföreningsavgiften?
Vilken idé är bärande i dag och i framtiden för det fackliga arbetet.

Facket i samhället
Tydliggöra fackföreningsrörelsen ansvar och möjlighet när det gäller 
samhällets utveckling. Utbildningen ger en överblick över ideologier 
och politiska strömningar och hur de påverkar vårt samhälle. Tyngd-
punkten är våra egna värderingar. Utbildningen ska även skapa en 
insikt och förståelse om villkoren för våra olika yrken och 
fackföreningar.

Med livet som insats
Varför är det viktigt att må bra och bry sig om sin arbetsmiljö? Vad 
finns det för samband och sammanhang för att må bra mellan dig och 
din arbetsmiljö? Hur påverkar dessa sidor varandra? Detta är frågor 
vi tar upp.Med livet som insats vänder sig till dig som tror att du kan 
påverka framtiden. Tillsammans lär vi oss att kartlägga nuet, 
analysera åtgärda och att agera. Samtalet, nyfikenheten och konsten 
att ställa frågor är viktiga hörnpelare i den arbetsmetod som vi bygger 
på.

Pengar för livet
Hur påverkas din ekonomi vid olika skeenden i 
livet, och hur kan du förbereda dig.
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Utbildningar för förtrendevalda
Vald på jobbet steg 1
Denna kurs är en grundläggande facklig utbildning för 
nyvalda fackliga företrädare.

Bättre arbetsmiljö BAM
BAM är en grundläggande arbetsmiljöutbildning för nya skyddsom-
bud, arbetsledare och andra som arbetar med lokalt 
arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM
SAM är en utbildning i hur man organiserar arbetsmiljöarbetet. 
Deltagarna ska ha kunskaper motsvarande BAM.

Alla kan göra något
En kurs om LO:s värderingar och rådande värderingar i 
samhället.

Vad gör vi på sociala medier?
Kan man som förtroendevald skriva vad som helst på socia-
la medier. Hur många ser vad man skriver och gillar?

Styrelseutbildning 
Utbildningen innehåller utbildning för samliga funktioner i styrelsen 
på klubb, sektion och avdelningsnivå.

Studieorganisatörsutbildning 
Anordnas i samband med styrelseutbildningen.
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Kursdatum medlemsutbildningar 2018

Medlem i facket
5-7  februari. Måndag-onsdag i Sundsvall (S)
13-15  februari Tisdag- torsdag i Östersund (S)
26-28  mars  Måndag-onsdag i Sundsvall och Kramfors (S)
7-9  maj  Måndag-onsdag i Sundsvall och Ö-vik (S)
15-17  maj  Tisdag - torsdag i Ånge (S)
11-13  september Tisdag-torsdag i Östersund
17-19 september Måndag-onsdag i Sundsvall
23-25  oktober Tisdag - torsdag i Sundsvall, Sollefteå och Ånge
3-5  december Måndag-onsdag i Sundsvall och -Övik 

Pengar för livet
24-26 september   Måndag-onsdag i Sundsvall

Facket i samhället
22-24 januari   Måndag-onsdag i Sundsvall och Sollefteå
8-10 oktober   Måndag-onsdag i Sundsvall och Ö-vik

Med livet som insats

26-28 februari
Måndag-onsdag i Sundsvall 

För samtliga kurser 
gäller: Anmälan ska vara 
godkänd av din fackliga 
organisation!

Kom ihåg!

Kurs markerad med (S)
betalas förlorad 
arbetsförtjänst från 
LO:s stipendiefond.
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Kursdatum för förtroendevalda

Vald på jobbet steg 1

Bättre arbetsmiljö BAM

12-14 februari (mån-ons) och 1-2 mars (tors-fred )   
 i SundsvallOch Ö-vik

21-23 mars(ons-fre) och 9-10 april (mån-tis)   
 i Sundsvall och Ö-vik
2-4 maj(ons-fre) och 16-17 maj(ons-tors)   
 i Sundsvall och Ö-vik

4-5 oktober (tors-fre) och 17-19 oktober(ons-fre)   
 i Sundsvall och Ö-vik
12-14 novembet(mån-ons) och 26-27 movember(mån tis)   
 i Sundsvall och Ö-vik

Vald på jobbet steg 2

16-18 april(mån-ons) och 7-8 maj (mån-tis)   
 i Ånge

13-15  mars      Tisdag- torsdag i Sundsvall
30 maj-1 juni      Onsdag- fredag i Sundsvall
10-12  december   Måndag- onsdag i Sundsvall

19-21 februari Måndag-onsdag i Sundsvall
20-22 februari Tisdag-torsdag i Östersund
16-18 april    Måndag-onsdag i Sundsvall och Ö-vik
1-3  oktober Måndag-onsdag i Sundsvall och Ö-vik
16-18 oktober Tisdag-torsdag i Östersund 
21-23  november  Onsdag-fredag i Sundsvall och Ö-vik

6-7 mars(tis-ons) och 3-4april tis-ons) och 2 maj (ons )
 i Östersund

2-3 oktober(tis-ons) och 23-24 oktober(tis-ons) och
 6 november(tisdag) i Östersund
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Kursdatum för förtroendevalda
Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

28-29 maj  Måndag-tisdag i Sundsvall och Ö-vik

6-7 december  Torsdag-fredag i Sundsvall och Ö-vik

Alla kan göra något
19 mars     Måndag i Sundsvall och Kramfors

23 april     Måndag i Sundsvall och Ö-vik

15 oktober     Måndag i Sundsvall

30 november     Fredag i Sundsvall och Ö-vik

Styrelseutbildning 

Vad gör vi på sociala medier?
11 oktober               Torsdag i Sundsvall

19 november     Måndag i Ånge

29-30 maj  Tisdag-onsdag i Östersund

4-5 december  Tisdag-onsdag i Östersund

Efter beslut på studiekonferensen kommer styrelse-
utbildningen anordnas lokalt. Datum kommer under 
hösten.
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LO:s Ungdomsutbildningar för medlemmar under 30 år

Om facket
Är en kurs som ger dig en första inblick i den fackliga 
organisationen, dina rättigheter, skyldigheter och vikten av kol-
lektivavtalet.

Om Samhället
Är En utbildning som tar upp fackets roll i samhället. Bland annat
hur vi via facklig-politisk samverkan och den svenska modellen 
har byggt upp välfärden i landet.

Om facket och SSU

Temautbildningar

Om feminism

En kurs som ger dig inblick i hur facket arbetar för att uppnå 
jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i samhället
Du får kunskap i hur arbetsmarknaden fungerar världen över och
inspiration att själv göra en insats.
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LO:s Ungdomsutbildningar för medlemmar under 30 år

Om Främlingsfientlighet
Tar upparbetarrörelsens människosyn och vår värdegrund.
”Allas lika värde och lika rätt”.

Om Försäkringar

Ger en grundläggande insyn i våra olika  försäkringssystem. tar upp 
det skydd man har via social, avtals och medlemsförsäkringar.

Funktionsutbildning

Skolinformatörsutbildning
Ger en bra grund för dig 
som vill vara aktiv som 
skolinformatör. Fokus 
ligger på praktisk träning 
med LO:s material som 
används vid besök på 
gymnasieskolorna.
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Kursdatum LO:s Ungdomsutbildningar 

15-16 mars  Torsdag-fredag i Sollefteå
Om Facket

27-28 september Torsdag-fredag i Hammarstrand

Om Samhället

Om facket SSU
10-11

17-18 maj   Torsdag-fredag i i Hammarstrand
6-7      december  Torsdag-fredag i Sollefteå

Om Främlingsfientlighet
5-6 april    Torsdag-fredag i Hammarstrand

Om Försäkringar
20 september    Torsdag i Sollefteå

Om feminism
25-26 oktober  Torsdag-fredag  i Sollefteå

Skolinformation
11-12 oktober  Torsdag-fredag  i Hammarstrand
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Konferenser mm.
Studieorganisatörskonferens
Förbundsavdelningarnas studieansvariga

   10 april  Tisdag i Sollefteå
   2 oktober      Tisdag i Hammarstrand

Studieorganisatörskonferens
Studieaktiva i avdelningar, klubbar och sektioner

19 april Torsdag i Sundsvall
20 april i  Fredag i Örnsköldsvik
11oktober  Torsdag i Sundsvall
12 oktober  Fredag i Örnsköldsvik

ABF ordnar utbildningar efter behov på andra tider och 
orter. Bara att kontakta närmsta ABF-avdelning.

Regionala studiegruppen
26 januari  Sundsvall ABF kl. 09.30-12.00
14 september Sundsvall ABF kl.09.30-12.00
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perra.soderberg@abf.se
070-551 17 48

catharina.karlsson@abf.se
070-370 05 85

peter.nylander@lo.se
070-328 28 83

ABF Västernorrland
www.vasternorrland.abf.se

ABF Ånge

LO:s Ungdomsutbildningar

www.abf.se/vasternorrlands_lan/ange

www.mellerstanorrland.lo.se

eva.malm@abf.se

ABF Jämtland/Härjedalen
www.jh@abf.se

063-570005

Glöm inte att din fackliga organisation ska godkänna ditt 
deltagande i kursen!

För information och anmälan kontakta oss!
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Hos oss kan du lära dig det du alltid drömt 
om! Varför inte lära dig spela ett instrument 
eller kanske gå den där språkkursen som 
du tänkt på?

ABF har inte bara fackliga studier!

ABF finns på facebook också

Gratis och bara för LO medlemmar!

ABF erbjuder: Prova att måla akvarell, serieteckna eller 
kanske animera film. Vi börjar med en träff där vi pratar 
och bestämmer vilket uttryck ni vill prova och vilken dag 
eller helg. OBS! Du behöver inga förkunskaper utan bara ha 
lust.

16 timmar inklusive material och ledare. 
(Endast i Sundsvall)

Anmälan till Perra Söderberg ABF Västernorrland


