Facklig utbildning
– när du kan!

Facklig utbildning på nätet…
LOs fackliga utbildningar på nätet vänder sig till dig som via internet vill lära dig mer om facket, några av de lagar som påverkar
dig på jobbet, fackliga frågor i EU, om kollektivavtal och annat.
Fördelen är att du kan studera när du har tid och i din egen takt.
Läser du på egen hand kan du ta en paus och komma tillbaka
senare eller en annan dag för att göra färdigt uppgiften.
Det finns inga lärare knutna till utbildningarna och inte heller några uppgifter att skicka in. Istället bygger utbildningarna
främst på självstudier och övningarna går ofta ut på att välja i
olika svåra situationer i arbetslivet. Det finns också självtest att
fylla i, bildgåtor, korsord och utvärderingar i alla utbildningar.
Förutom som självstudier kan utbildningarna också användas i studiecirklar och på seminarier, utbildningsdagar, konferenser med mera.

Och för vem...
Utbildningarna är tillgängliga, öppna och kostnadsfria för
medlemmar och förtroendevalda i LO-förbunden. De finns
under www.lo.se/natutbildning.

Exempel på utbildningar
Därför finns facket – en facklig introduktionsutbildning på nätet.
Facklig politisk ordlista – förklarar fackliga och politiska termer och begrepp.
Utbildningar i arbetsrätt – förklarar och lär ut det viktigaste om några lagar som påverkar
på arbetsplatsen, till exempel studieledighetslagen, semesterlagen, lagen om anställningsskydd (LAS) och förtroendemannalagen.
Vad är ett kollektivavtal – handlar om kollektivavtalen på arbetsmarknaden, vad de ofta
innehålleroch vilken viktig roll de spelar.
Facklig solidaritet och människosyn – hur svarar eller reagerar man på utmanande frågor
och situationer i vardagen och arbetslivet? Eller är man tyst?
EU – en fråga för oss i facket: om fackliga frågor i EU.

Hur kan du använda utbildningarna?
– Jag är ensamstående med två barn och har därför svårt att
åka iväg på facklig kurs. Det passar mig bäst att sitta själv
hemma vid datorn eller på fackexpeditionen och klicka igenom
utbildningarna, som en slags självstudier. Det är bra att kunna
läsa avsnitten i den ordning och takt som passar mig.
Elin, Kommunal

– Det började med att jag ville veta lite mer om internationellt
fackligt arbete. Först kollade jag Byggnads hemsida och så
hamnade jag på LOs hemsida. Plötsligt såg jag att det fanns
utbildningar via nätet som bara tog 20 minuter.
Peter, Byggnads

– Jag tycker att nätutbildningarna kan hjälpa oss att utveckla
pedagogiken när vi lär tillsammans på cirklar och kurser. Det
är enkelt och känns modernt, det ligger i tiden och är billigt.
Sanna, ombudsman och handledare i LO-distriktet i Mellansverige

Om a-kassan

Ny utbil

dning!

Om a-kassan är en ny nätutbildning som främst
vänder sig till dig som är förtroendevald och behöver mer
kunskap för att våga och vilja prata, diskutera och bilda andra i a-kassan.
Den handlar om a-kassans roll för individen och för samhället och varför det är så viktigt att
a-kassan förbättras och ersättningen höjs till en rimlig nivå. Utbildningen handlar mer om vad
a-kassan är och varför a-kassan är viktig, och mindre om det tekniska: hur man går med och
alla regler och villkor.
Målgrupp: främst förtroendevalda men även medlemmar kan ha nytta och glädje av utbildningen. Studietid: cirka 20 minuter från början till slut.
Användningssätt: självstudier och som material på fackliga möten och utbildningar. I slutet av
utbildningen finns en pdf-presentation som kan användas som diskussionsunderlag på möten.

Kontakt

E-post: natutbildning@lo.se
Telefon: 08-796 25 00
http://www.lo.se/natutbildning
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Du kan ta kontakt med oss för frågor, synpunkter, idéer och
kommentarer via e-post och telefon.

