
Anmäl redan nu till fackliga studier! 
Det fi nns ett liv efter jul också!

Nu är vi inne i november, jul-
skyltningen är på gång och jul-
klappar ska inhandlas. Då kan 
det vara lätt att glömma bort att 
det fackliga uppdraget faktiskt 
även fortsätter efter julledig-
heten. Det är hög tid att anmäla 
sig till de första kurserna 2012 
redan nu!

Den första centrala LO-kursen 
2012 startar den 9 januari. Den 
har sista anmälningsdag redan 
den 11 november. Sedan följer 
många andra kurser med sista 
anmälningsdag i november eller 
december. Gör alltså slag i saken! 
Anmäl dig nu!

anmäl dig nu!
Anmälan sker via förbundets stu-
dieorganisation. Förbundslänkar 
hittar du på www.lo.se/studier 
men det går också bra att anmäla 
sig via www.fackligutbildning.se.
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Kurs Datum Plats Anmälan
   senast
Insikter  9–20 jan Runö 11 nov
Kurs för skyddsombud 16–18 jan Runö 18 nov
Arbetsrätt grund 16–20 jan Runö 18 nov
Kvalifi cerad förhandlingsteknik 16–18 jan Runö 18 nov
Det svåra samtalet 16–18 jan Runö 18 nov
Fysiska & psykiska belastningsfaktorer 30 jan–1 feb Runö 2 dec
Kurs för huvudskyddsombud 30 jan–1 feb Runö 2 dec
Skyddsombud påbyggnad 30 jan–1 feb Runö 2 dec
Fackligt arbete i företagets styrelse, steg 1 30 jan–3 feb Runö 2 dec
Internationella frågor för förtroendevalda 30 jan–1 feb Runö 2 dec
Insikter (externat) 30 jan–3 feb + 27 feb–2 mars Malmö 2 dec
Kurs för skyddsombud (externat) 6-8 feb Stockholm 2 dec
Kurs för skyddsombud (externat) 6–8 feb Göteborg 2 dec
Kurs för skyddsombud (externat) 6–8 feb Umeå 2 dec
Kurs för skyddsombud (externat) 6–8 feb Kalmar 2 dec
Arbetsrätt grund (externat) 6–10 feb Sundsvall 2 dec
Arbetsanpassning och rehab 13–15 feb Runö 16 dec
Kurs för skyddsombud 13–15 feb Medlefors 16 dec
Arbetsrätt grund (externat) 13–17 feb Göteborg 16 dec
Arbetsrätt påbyggnad 2 13–17 feb Runö 16 dec
MBL & Arbetsmiljö i förhandlingsarbetet 13–15 feb Runö 16 dec
Insikter (externat) 13–17 feb + 12–16 mars Eskilstuna 16 dec
Insikter 13–24 feb Runö 16 dec
Arbetsrätt grund 20-24 feb Medlefors 16 dec
Kurs för huvudskyddsombud 27–29 feb Runö 30 dec
Kurs för regionala skyddsombud 27–29 feb Runö 30 dec
Insikter 27 feb–9 mars Runö 30 dec
Ledarskap och organisation 27 feb–2 mars + 26–30 mars Runö 30 dec
Fysiska & psykiska belastningsfaktorer 5–7 mars Runö 6 jan
Utredningskurs Arbetsmiljö 5–7 mars Runö 6 jan
EWC – Europeiska företagsråd, steg 1 5–7 mars Runö 6 jan
Fackligt arbete i företagets styrelse, steg 1 5–9 mars Runö 6 jan
Retorik 5–7 mars Runö 6 jan


