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Studier 2018  - Vår

**   Arbetsgivaren betalar lön för 48 timmar, fackföreningen betalar förlorad för-   
   tjänst för 40 timmar.

***   Arbetsgivaren betalar kursavgiften.

****  Du söker ledighet enligt paragraf 6, fackföreningen betalar förlorad förtjänst
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Utbildning         Vecka    Datum       Längd             Ledighet

Agera        V3, V7, V10   15-17/1, 12-16/2,
                   5-7/3         88h     6 & 7 **

Agera        V5, V9, V12  29-31/1, 26/2-2/3,
                   19-21/3       88h     6 & 7 **

Bättre arbetsmiljö BAM   V5-V9      31/1, 7,14, 21, 28/2   40h              6 & 7 ***

Lagar i arbetslivet LIALagar i arbetslivet LIA    V11, V13   12-14/3, 26-28/3    48h     6 & 7

Avtalsutbildning      V12      19-22/3       32h     6 & 7

Agera        V13, V17, V21     26-28/3, 23-27/4,
                   21-23/5       88h     6 & 7 **

Försäkring 2 steg      V15, V17  10-12/4, 25-26/4        40h     6 & 7

Rehabutbildning       V16     18/4           8h     6 & 7

Kemiska Hälsorisker      V20     14-16/5        24h     6 & 7

Lagar i arbetslivet LIALagar i arbetslivet LIA    V21, V24  21-23/5, 11-13/6    48h     6 & 7

Avtalsutbildning      V22      28-31/5       32h     6 & 7



                                Studier 2018     -Höst

 En liten tjuvstart på 2019

Förtroendemannalagen reglerar rätt till ledighet och betalning i vissa fall. 

§6 Ger dig rätt att ta ledigt den tid som erfordras för ditt uppdrag. Ledigheten skall 
     vara i proportion till arbetsplatsen.

§7 Ger dig i vissa fall rätt att ta ledighet med betalning. Detta gäller om utbildningen 
     rör ditt uppdrag på arbetsplatsen. Till exempel, en förhandlare kan begära
     ledighet med betalning (§§ 6 & 7) för en förhandlarutbildning.

Utbildning         Vecka    Datum       Längd             Ledighet

Agera          V35, V38, V41   27-29/8, 17-21/9,
                   8-10/10       88h       6 & 7 **

Bättre arbetsmiljö BAM    V37     10-14/9       40h                    6 & 7 ***

Agera          V40, V43, V46   1-3/10, 22-26/10,
                   12-14/11       88h       6 & 7 **

FFörhandlarutbildning    V41    8-11/10       32h       6 & 7

Belastningsergonomi     V44    29-31/10      24h       6 & 7

Agera          V45, V48, V51   5-7/11, 26-30/11,
                   17-19/12       88h       6 & 7 **

Facklig/Social utbildning  V45    5-9/11        40h       6 ****

Systematiskt 
Arbetsmiljöarbete     V47    19-21/11       24h       6 & 7

Lagar i arbetslivet LIALagar i arbetslivet LIA    V47, V50   19-21/11, 10-12/12  48h       6 & 7

Avtalsutbildning       V49     3-6/12       32h       6 & 7

Utbildning         Vecka    Datum       Längd             Ledighet
Agera          V3, V7, V10   14-16/1, 11-15/2,
                   4-6/3       88h       6 & 7 **

Bättre arbetsmiljö BAM   V5-V9  30/1, 6, 13, 20, 27/2  40h                    6 & 7 ***

Repskapsutbildning    V6     4-5/2       16h       6 ****

Ett informationsmaterial till dig som är studieintresserad i IF Metall Skaraborg
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IF Metalls Studiesystem
IF Metalls studiesystem är ett medel för att uppnå en hög organisationsgrad och 
se till att kollektivavtal finns på alla arbetsplatser där vi har medlemmar.

Målet är att det ska finnas en hög kompetensnivå hos individen och orga-
nisationen. 
Finnas förtroendevalda med rätt kompetens för sitt uppdrag.
Att det finns rätt kompetens i gruppen.
Att systemet stödjer ett agerande arbetssätt.

Strukturen ska vara sådan att utbildningssystemet har ett likvärdigt inne-
håll över hela landet men ändå kan hantera det faktum att behoven är 
olika.

Avdelningens alla förtroendevalda på avdelningsnivå ska gå IF Metalls 
grundutbildning Agera, LIA (Lagar I Arbetslivet), kollektivavtalet, Alla kan 
göra något och Insikter.

Klubbarnas förtroendevalda ska gå Agera,  Lagar I Arbetslivet (LIA), Kollek-
tivavtalet och Alla kan göra något. Önskvärd kompetens för alla är också 
Insikter. Ett krav är dock att det finns som kompetens i styrelsen.

Agera, LIA, kollektivavtalet och Insikter är grunden i studiesystemet. 
Utöver det finns en rad funktionsutbildningar och utvecklingar som man 
skall gå utifrån sitt uppdrag och funktion, och organisationens behov.

Ett externat är en utbildning som deltagarna
åker hem ifrån varje dag, det vill säga pendlar 
helt enkelt.
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OBS! Minst 6 veckor innan kursstart måste 
anmälan vara avd. tillhanda.
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Tänk på att många söker och alla kanske inte får 
plats, så om du kommit med så SKALL du delta på
utbildningen. Det är därför viktigt att du meddelar 
förhinder i god tid, annars används medlems-
avgifterna till onödiga avbokningskostnader.
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Agera - Grundutbildning
Agera - Vår grundutbildning som ersätt ’’Förtroendevald’’ som 
varit grunden i vårt system sen sammanslagningen 2006, är 
egentligen tre utbildningar i kombination.

Utb 1: Vald på jobbet, Utb 2: Agera, Utb 3: Alla kan göra något

Vald på jobbet handlar om din roll som förtroendevald, hitta 
engagemang och tar upp dom viktigaste frågorna i den fackliga 
kampen.

AgeraAgera ger grundläggande kunskaper om: 
* IF Metalls organisation
* Arbetsrörelsens värderingar
* Arbetsrätten och kollektivavtal
* Agerande arbetssätt
* Samhällets trygghetssystem

Alla kan göra någotAlla kan göra något handlar om främlingsfientlighet, rasism 
och diskriminering och hur det ingår i det fackliga uppdraget.

Totalt är utbildningen på 88 timmar. 

Dag 1-3   § 6 & 7  Arbetsgivaren betalar
Dag 4-8  § 6    Fackföreningen betalar
Dag 9-11  § 6 & 7  Arbetsgivaren betalar

OBS! På regionala kurser skall anmälan vara inne
9 veckor innan kursstart

Ett informationsmaterial till dig som är studieintresserad i IF Metall Skaraborg



Förbundets

LO har beslutat att räkna upp timbeloppet i LO:s stipendiefond till 
100 kronor per timme för 2013.

Detta innebär att på dom medlemsutbildningar vi genomför får man 
ersättning med 100:- per timme skattefritt. Denna summa motsvarar 
ungefär 145:- innan skatt.

Medlem i facket
 Mariestad       23-25/1 
 (Sista datum för anmälan 9/12-2011)

 Tidaholm   23/2,+1,8/3
 (Sista datum för anmälan 5/1)

 Vara      13,15,20/3
  (Sista datum för anmälan 27/1)

 Falköping      15,22,29/3
 (Sista datum för anmälan 27/1)

 Lidköping   17,19,24/4
 (Sista datum för anmälan 2/3)

Den röda tråden
 Vara      21,23,28/2
  (Sista datum för anmälan 5/1)

 Tidaholm        12,19,26/4
 (Sista datum för anmälan 24/2)

Antalet deltagare på regionala kurser är begränsat,
vid många sökande görs en prioritering av LO.

Ett informationsmaterial till dig som är studieintresserad i IF Metall Skaraborg
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Studievägar

En del utbildningar har en kurskostnad som betalas av anmälande 
organisation (oftast arbetsgivaren). Du måste alltid bifoga en betal-
ningsbekräftelse som du får av din avdelning, till kursanmälan.

Ett informationsmaterial till dig som är studieintresserad i IF Metall Skaraborg
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Skyddskommitté

Kunskap om vilket regelverk styr ledamöterna, vilka frågor ska avhandlas i kommit-
tén. Hur ska sammansättningen vara, policyprogrammets innehåll, företagshälsovård 
samt att utforma ett handlingsprogram.

Förkunskaper: Agera, Bättre arbetsmiljö (BAM)

Målgrupp: Skyddsombud, Huvudskyddsombud och Regionala Skyddsombud.

Ersättning:
Deltagarna skall begära ledighet och betalning enligt 7 § FML vilket innebär att ar-
betsgivaren står för förlorad förtjänst. IF Metall svarar för övriga kostnader såsom 
handledare, måltider, material, lokal m.m.

Grundläggande försäkringsutbildning för förtroendevalda

Utbildningen vänder sig till alla förtroendevalda på alla nivåer som behöver 
fördjupad kunskap i försäkringar. För att få en ökad spridning på kunskap om 
våra avtalsförsäkringar. Vi går igenom AFA försäkringarna på djupet för att lära 
oss och hjälpa våra medlemmar

Förkunskaper: Agera, Kollektivavtalet, Lag & Avtal

Målgrupp:Målgrupp: Fackligt förtroendevalda

Ett internat, till skillnad mot externat, är när 
man ligger kvar på kursgården under 
kursens längd.

Försäkringar, Skyddskommitté

Ett informationsmaterial till dig som är studieintresserad i IF Metall Skaraborg
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Facklig introduktion

Information om vad det innebär att vara medlem i en facklig organisation. Intro-
duktionen handlar om arbetsplatsen och tar upp följande saker på en grundläg-
gande nivå:
– kollektivavtalet som begrepp och idé
– parterna på arbetsplatsen och verktygen facket har för att påverka.
– några lagar som rör arbetsvillkoren och anställningen på arbetsplatsen
– diskriminering i arbetslivet ur några olika perspektiv.

Förkunskaper: Inga.

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

Ledighet och förlorad förtjänst: Ledighet enligt studieledighetslagen. Skatte-
fria stipendier av fackföreningen.

Datum: V3, 18/1. V16, 16/4. V39, 24/9. V50, 10/12.

Facket i samhället

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

Förkunskaper: Inga

Målgrupp: Alla medlemmar

Datum: V18, 2-4/5

Ett informationsmaterial till dig som är studieintresserad i IF Metall Skaraborg
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Medlemsutbildningar
 Förutom alla våra utbildningar för förtroendevalda, så har vi även ett utbud av     
 kurser och cirklar för våra medlemmar. 

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 har som 
medlem.

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

Målgrupp: Alla medlemmar från samtliga LO-fack.
Förkunskaper: Inga

Datum: V6, Datum: V6, 5-7/2. V11, 12-14/3. V14, 3-5/4. V43, 22-24/10. V49, 3-5/12.

Medlemsutbildning- Facket förr, nu och i framtiden.

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

Målgrupp: Alla medlemmar från samtliga LO-fack.
Förkunskaper: Inga

Datum: V19 Datum: V19 7-9/5.

Ett informationsmaterial till dig som är studieintresserad i IF Metall Skaraborg
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Medlemsutbildningar
 Förutom alla våra utbildningar för förtroendevalda, så har vi även ett utbud av     
 kurser och cirklar för våra medlemmar. 

Medlem i Facket 55+: Vi kommer bland annat att gå igenom medlemskapets 
värde samt de olika pensionssystemen och  försäkringar. 

Hur du själv kan beräkna och bestämma din pension?

Tänk om du kunde gå i pension tidigare och klara dig ändå.

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

Målgrupp: Alla medlemmar från samtliga LO-fack.
Förkunskaper: Inga

Datum: V5-V7, 29/1, 5/2, 12/2.    V20-V22, 16/5, 23/5, 30/5. 
     V36-V37, 3/9, 6/9, 10/9.   V45-V47, 7/11, 14/11, 21/11

Medlem i Facket 25+: 

Har du koll på pensionen? 
Vad händer om du eller din partner skulle gå bort, eller om ni skulle 
flytta isär? 

Under denna utbildningsdag kommer vi gå igenom hur du undviker fall-groparna i 
pensionsdjungeln och familjejuridiken.

Målgrupp:Målgrupp: Alla medlemmar från samtliga LO-fack.
Förkunskaper: Inga

Datum: V16, 17/4. 

Ett informationsmaterial till dig som är studieintresserad i IF Metall Skaraborg
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Alla utbildningar i denna folder går på Axevalla folkhögskola
om inte annat anges. De regionala utbildningarna går normalt
*inte* på Axevalla, utan på angiven ort.

IF Metall Västra Skaraborg      IF Metall Östra Skaraborg
Fabriksgatan 4                Skåningstorpsvägen 5
531 30 Lidköping              541 65 Skövde
0510-48 41 30                0500-42 41 70
http://www.ifmetall.se/avd28         http://www.ifmetall.se/avd27
postbox.avd28@ifmetall.se          postbox.avd27@ifmetall.se

Studieledighetslagen reglerar din rätt till ledighet för studier när du inte är
förtroendevald. Den reglerar dock rätten för både fackliga studier och övriga
studier.

Söker du en facklig utbildning, eller en utbilding kortare än en arbetsvecka
måste du söka ledigt senast 14 dagar innan. Söker du däremot för en längre 
utbildning så är gränsen för ledigheten 6 månader.

Stipendium: Våra medlemsutbildningar ersätt med ett stipendium.
Stipendiet är på 113:- per timme skattefritt eller 904:- per dag skatte-
fritt.
Detta gäller följande utbildningar:
– LO:s fackliga introduktion.
– Medlemsutbildning. 
– Facklig-politisk medlemsutbildning. 
– Om facket.
– Om samhället.

Ett informationsmaterial till dig som är studieintresserad i IF Metall Skaraborg

Tänk på att många söker och alla kanske inte får 
plats, så om du kommit med så SKALL du delta på
utbildningen. Det är därför viktigt att du meddelar 
förhinder i god tid, annars används medlems-
avgifterna till onödiga avbokningskostnader.

Glöm inte söka ledigt enligt §§ 6 & 7 
förtroendemannalagen i samband med 

ledighetsansökan, eller minst 2 veckor innan start.

OBS! Minst 6 veckor innan kursstart måste 
anmälan vara avd. tillhanda.
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