Facklig utbildning
– när du kan!

Vad är facklig utbildning på nätet …
LOs fackliga utbildningar på nätet vänder sig till dig som
vill lära mer om fackliga frågor. Fördelen är att du kan
studeranär 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. I stället bygger övningarna på hur du väljer vid olika situationer. Övningarna är till
för dig själv och ingen annan.
Nätutbildningarna kan användas som självstudier och
även i studiecirklar och på seminarier, utbildningsdagar,
konferensermed mera.

… och för vem?
Utbildningarna är tillgängliga, öppna och kostnadsfria för
medlemmar och förtroendevalda i LO-förbunden.
De finns under www.lo.se/natutbildning.
Vi vill ha dina synpunkter!
Du kan ta kontakt med oss för synpunkter, idéer och
kommentarervia e-post och telefon.
E-post: natutbildning@lo.se
Telefon: 08-796 25 00

Exempel på utbildningar

• Pensionsboken på nätet om pensionssystemet.
i arbetsrätt – förklarar och lär ut det viktigaste
• Utbildningar
om några lagar som påverkar dig på arbetsplatsen.
• Samtalsträning för medlemsvärvare om att föra bra samtal på arbetsplatser.

Hur kan du använda utbildningarna?
– Jag är handledare i mitt förbund och ibland när
jag samlar förtroendevalda på klubbarna har jag
med mig en dator och använder nätutbildningarna
i arbetsrätt som diskussionsunderlag. Vi diskuterar
olika alternativ i övningarna. Det brukar bli mycket
bra diskussioner.

– 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 jag tycker om.

– Jag är handledare och i kursen Om facket har jag
använt mig av ”Defenders”. Det finns mycket bra
konkreta exempel att hämta ur utbildningen. Jag
skrev ut det som var intressant och delade ut till
deltagarna. Därefter hade vi givande diskussioner.

För dig som är ansvarig för facklig utbildning i något av
LO-förbunden finns Studieguiden.
I Studieguiden har vi samlat svaren på vanligt före
kommande frågor om facklig utbildning, men även fakta
om saker som är bra att veta i ditt uppdrag. Vill du veta
mer om Studieguiden så gå in på www.lo.se/studieguiden.
Vi vill ha dina synpunkter!
Du kan ta kontakt med oss för synpunkter, idéer och
kommentarervia e-post och telefon.
E-post: studieguiden@lo.se
Telefon: 08-796 25 00
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