LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg,
ABF Dalarna och Brunnsviks Folkhögskola
inbjuder till

Medlem i facket steg 1

Medlemsutbildning
Är du ny som medlem i facket eller har du
inte gått någon utbildning ännu?
Medlemsutbildningarna ger dig goda
grundkunskaper om facket. Facklig introduktion riktar sig även till dig som ännu
inte är medlem hos något fackförbund.

Facklig introduktion
Under en introduktionsdag får du lära dig vad facket är, varför det behövs kollektivavtal, vilka försäkringar du har genom facket mm.
Målgrupp: Fackligt intresserade anställda och
fackliga medlemmar.

Vem bestämmer lönen? Kan arbetsgivaren avskeda
vem de vill? Vad händer om jag skadar mig på jobbet? Vem bestämmer i en fackförening? Hur väljer
man fackliga företrädare? Vad gör ett skyddsombud? Vad går fackavgiften till?
Du kan välja en medlemsutbildning som går en dag
i veckan under tre veckor eller en utbildning som
går tre dagar i rad, vilket passar dig bäst?
Målgrupp: medlemmar i facket
Ekonomi: Deltagaravgift 1500 kr. Se info om Stipendiefonden sida 10. Ansök om ledighet minst 2
veckor före kursstart.
Datum: VT. 29-31/1, 3/3+10/3+17/3, 6-8/5.
HT. 10/9+17/9+24/9, 4-6/11. Utbildningarna genomförs på Brunnsviks Folkhögskola, Ludvika.
Anmälan: Du anmäler dig till din fackliga organisation senast 9/1, 3/2 respektive 6/4 (vårens utbildningar)
10/8 respektive 5/10 (höstens utbildningar)

Ekonomi: Deltagaravgift 500 kr. Se info om Stipendiefonden sida 10. Ansök om ledighet minst 2
veckor före kursstart.

Fakta om medlemsutbildningar!

Datum: 23/1, 8/4, 28/8,
Introduktionsdagarna genomförs på Brunnsviks
Folkhögskola, Ludvika.
Anmälan: Du anmäler dig till din fackliga organisation senast 9/1, 9/3 respektive 10/8

Det fackliga löftet
”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta
på sämre villkor eller till lägre lön än det
vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra
detta i den djupa insikten om att om vi
alla håller detta löfte så måste
arbetsgivaren uppfylla våra krav."



Du tar ledigt i enlighet med studieledighetslagen!



LO/ditt fackförbund står för stipendiet, 119 kr/närvarotimme.



Det är p.g.a. ovanstående viktigt
att ditt fackförbund får din anmälan för
godkännande!

55 + - har du koll på din pension?

Medlemsutbildning
Forts. från föregående sida

Dina val nu kan spela stor roll den dag du går i pension!
Utbildningen berättigar inte till ansökan om bidrag via
stipendiefonden.
Utbildningen genomförs i samverkan med
ABF Gävleborg.
Målgrupp: Medlemmar i facket 55 år eller äldre.
Ekonomi: 700 kr
Datum: 24/11 + 2 ytterligare dagar, datum för dag 2
och 3 samt plats meddelas senare.

Grundläggande föreningskunskap

Medlem i Facket steg 2 (fd. Facket
och samhället)
Utbildningen tar upp varför facket engagerar sig i
samhällsfrågor och hur kommun, landsting och
riksdag fungerar. Vi pratar om hur LO-medlemmar
vill se framtidens samhälle.
Du kan välja en medlemsutbildning som går en dag
i veckan under tre veckor eller en utbildning som
går tre dagar i rad, vilket passar dig bäst?
Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda som
har gått medlemsutbildning steg 1.
Ekonomi: Deltagaravgift 1500 kr. Se info om Stipendiefonden på denna folders baksida. Ansök om
ledighet minst 2 veckor före kursstart.
Datum: 26-28/5, 12/11+19/11+26/11
Utbildningarna genomförs på Brunnsviks Folkhögskola, Ludvika.
Anmälan: Du anmäler dig till din fackliga organisation senast 27/4 respektive 12/10.

Vad gör egentligen en styrelse och vad innebär de
olika förtroendeuppdragen inom mitt fackförbund?
Här reder vi ut begreppen och guidar dig till större
kunskaper inom området. Kanske känner du dig peppad att ta på dig ett uppdrag efter kursens slut? Observera att kursen inte berättigar dig till att söka LOstipendie.
Målgrupp: Alla medlemmar i facket.
Ekonomi: 700 kr
Datum: 11/11
Utbildningen genomförs på Folkets Hus i
Hofors och är ett samarbete med ABF Gävleborg.

Grundläggande förhandlingsteknik

Utbildning för dig som är
förtroendevald
Har du fått ett fackligt förtroendeuppdrag?
Kul! Det finns flera utbildningar som riktar
sig till just dig!

Vald på jobbet Grund
Rollen som förtroendevald – det fackliga arbetssättet. Rättigheter och skyldigheter som förtroendevald. Grunderna i arbetsmarknadslagstiftning
och arbetstagarnas försäkringsskydd via kollektivavtalen.
Målgrupp: Du som är nyvald eller saknar tidigare
utbildning i ditt fackliga förtroendeuppdrag.
Ekonomi: Deltagaravgiften är 2 200 kronor inklusive studiematerial och förtäring.

Arbetsgivaren står i enlighet med förtroendemannalagen för deltagarnas förlorade arbetsförtjänst
och eventuella resekostnader. Ansök om ledighet
minst två veckor före kursstart.
Datum: 1-3/4, 6-8/10
Anmälan: Du anmäler dig till din fackliga organisation senast den 2/3 respektive den 7/9.

Grundutbildning för nya förhandlare där du lär dig
grunderna i förhandlingsverksamhet, möjlighet att
träna förberedelser inför förhandling och hur du
uppträder i förhandlingssituationer.
Målgrupp: Arbetsplatsombud med förhandlingsansvar, klubbstyrelseledamöter med förhandlingsansvar, anmälda förhandlare.
Ekonomi - Deltagaravgiften är 3 500 kronor inklusive studiematerial och förtäring. Ansök om ledighet i enlighet med förtroendemannalagen och anmäl dig via ditt fackförbund. Ansök om ledighet
minst två veckor före kursstart.
Förkunskaper - Grundläggande utbildning för förtroendevalda, grundkunskaper i arbetsrätt (lag och
avtal) eller motsvarande kompetens.
Kursdatum: 12-16/10, Brunnsvik Ludvika
Anmälan - Du anmäler dig till din fackliga organisation senast den 14/9.

Alla kan göra något
– Om Främlingsfientlighet
(Endast vid efterfrågan)
Facken kan aldrig acceptera att människor spelas
ut mot varandra, i samhället
i stort, men även på arbetsmarknaden som helhet,
samt på den enskilda arbetsplatsen.
Målgrupp: Alla fackligt förtroendevalda. Utbildningstid: 8 timmar
Förkunskaper: Du bör ha gått Medlem i Facket

eller motsvarande samt dela arbetarrörelsens värderingar.
Ansök om ledighet minst två veckor före kursstart.
Du anmäler dig till din fackliga organisation.

Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöutbildning
Utbildningarna inom Arbetsmiljö riktar
sig till dig som är skyddsombud eller arbetsledare. Här hittar du utbildningar
som behandlar både den fysiska och den
psykiska arbetsmiljön.

Aktivt arbete för en bättre Psykosocial Arbetsmiljö,
vi går bland annat igenom konsultativt arbetssätt,
kamratstöd, svåra samtal, aktuellt regelverk.
Målgrupp: Utbildningen är en vidareutbildning för
skyddsombud och arbetsledare. Du bör ha gått
grundläggande arbetsmiljöutbildning, BAM eller
motsvarande.

Skyddsombudets och chefens roller i arbetsmiljö-

Ekonomi: Deltagaravgiften är 2 600 kr inkl. studiematerial och förtäring. Ansök om ledighet i enlighet med förtroendemannalagen och anmäl dig via
ditt fackförbund. Ansök om ledighet minst två
veckor före kursstart.

arbetet, arbetsmiljöfaktorer och samverkan i det

Kursdatum: 8-9/12 Brunnsviks Folkhögskola,

systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ludvika.

Målgrupp: Kursen vänder sig till skyddsombud
och arbetsledare som saknar tidigare utbildning

Anmälan - Du anmäler dig till din fackliga organisation senast 2/11.

på arbetsmiljöområdet.

Diskriminering i arbetslivet

Ekonomi: Deltagaravgiften är 6 400 kr inkl stu-

Vilka är diskrimineringsgrunderna och vilken lagstiftning gäller? Hur upptäcker, förebygger och åtgärdar vi diskriminering i arbetslivet? Hur har lagen
tillämpats och tolkats av domstolarna?

BAM - Bättre arbetsmiljö

diematerial och förtäring. Arbetsgivaren står i
enlighet med arbetsmiljö- och förtroendemannalagen för kurskostnaden och deltagarnas eventuella resekostnader.

Målgrupp: Fackligt förtroendevalda

före kursstart.

Ekonomi: Deltagaravgiften är 2 600 kronor inkl.
studiematerial och förtäring. Ansök om ledighet i
enlighet med förtroendemannalagen och anmäl
dig via ditt fackförbund.

Kursdatum:

Ansök om ledighet minst två veckor före kursstart.

11-13/2 + 11-12/3 på Brunnsvik Folkhögskola,

Förkunskaper: Grundläggande utbildning för förtroendevalda, grundkunskaper i arbetsrätt (lag och
avtal) eller motsvarande kompetens.

Skyddsombud har alltså rätt till ledighet med bibehållen lön. Ansök om ledighet minst två veckor

Ludvika.
5-7/5 + 18-19/5 Moraparken, Mora.
25-27/8 + 8-9/9 Fornby Folkhögskola, Borlänge.
16-18/11 + 2-3/12 på Brunnsviks Folkhögskola,
Ludvika.
Anmälan: Du anmäler dig till din fackliga organisation senast den 20/1, 2/4, 2/8 respektive
19/10.

Kursdatum: 1-2/10 på Brunnsviks Folkhögskola i
Ludvika.
Anmälan: Du anmäler dig till din fackliga organisation senast 1/9.

Pedagogisk utvecklingsväg för fackliga handledare samt övriga ledarutbildningar
Under 2018–2019 lanserade LO och ABF, efter beslut i LCU, fem bildningsinsatser som vänder sig
till handledare och ungutbildare under samlingsnamnet ”Pedagogisk Utvecklingsväg”
 Pedagogisk grund- och vidareutbildning,
 Fördjupad handledarutbildning,
 Vuxnas lärande, samt
 Pedagogisk mötesplats
Pedagogisk grund– och vidareutbildning genomförs av ABF. De fortsatta stegen genomförs av
Runöskolan. Se mer på Runös hemsida eller kontakta ditt LO-distrikt. Pedagogisk mötesplats är de
gemensamma handledarträffar som genomförs
lokalt, där det såklart är viktigt att du som facklig
handledare deltar.
Under den här rubriken finner du även ledarutbildningar för dig som är politisk ledare.

Pedagogisk grundutbildning
Utbildningen är uppdelat på två kurstillfällen, 3 + 2
dagar. Utbildningen syftar till att ge blivande och
nya handledare grundläggande pedagogiska kunskaper.
Innehåll: Folkbildningen och dess pedagogik,
gruppdynamik, rollen som ledare, lärande, lärstilar,
metoder och verktyg. Praktik efter utbildningens
slut. (medverka/hålla i en utbildning).
Målgrupp: Nya handledare
Förkunskaper: Fackliga grundutbildningar, Medlemsutbildning/Ung utbildningar, Grundutbildning
för förtroendevalda.
Ekonomi: Deltagaravgift 3 500 kronor inkl material
och förtäring. Vid eventuell förlorad arbetsförtjänst och kostnad för resor, kontakta ditt fackförbund. Kursen genomförs som externat men möjlighet att boka boende finns. Ansök om ledighet
minst två veckor före kursstart.
Kursdatum: 3-5/2 på Gläntan, Viksjöfors + 9-10/3
på Brunnsvik, Ludvika.
Anmälan: Du anmäler dig via din fackliga organisation senast 10/1. Anmälan går till ABF Dalarna.

Pedagogisk vidareutbildning
Utbildningen är 4 dagar och genomförs i samarbete med flera LO-distrikt samt Runöskolan. Mer
information om datum och övrig info kommer i
separat utskick. Fråga ditt ABF-distrikt/LO-distrikt
om du vill veta mer om utbildningen.

Ledarskapsutbildning för kvinnor
Ledarskapsutbildningen är en riktad utbildning
för fackligt aktiva kvinnor. Under utbildningen
som är ca 1 år, fördelat på externat, internat och
hemuppgifter, kommer deltagarna att få arbeta
med jämställdhet, ledarskap och praktiskt fackligt
arbete.
Målgrupp: Fackligt aktiva kvinnor som anmäls
av organisationerna.
Ekonomi – Deltagaravgiften är 12 000 kr.
Kursdatum:
Internat 2020
3-4/11, Brunnsvik, Ludvika
Internat 2021
12-13/1, Gläntan, Viksjöfors
15-16/3, Brunnsvik, Ludvika
19-20/4, Gläntan, Viksjöfors
30/5-1/6, Brunnsvik, Ludvika
Anmälan: Du anmäler ditt intresse till din fackliga
organisation senast 1/10 2020. Utbildningen genomförs i samarbete med ABF Gävleborg.

Facklig politisk ledarskapsutbildning
Är du en av framtidens ledare? Utbildningen är 1årig och ger dig möjlighet att växa som ledare. 5 st.
helginternat med kursstart och kick off under Adagarna 24-25/1 2020 i Moraparken! För mer info
se separat utskick till din arbetarekommun eller
fackförbund.
Välkommen med din ansökan!

Kassör- och revisorsutbildning

Grundläggande
Funktionsutbildning
Utbildningar för de olika uppdragen inom
en styrelse.

Ordförandeutbildning
Rollen som Ordförande, ledarskap, föreningskunskap, mötesteknik, stadgar, media, nätverk mm.
Målgrupp: Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt fackliga uppdrag.
Ekonomi: Deltagaravgiften är 2 800 kronor inkl.
material och förtäring. Ansök om ledighet minst
två veckor före kursstart.
Kursdatum: 19-20/5 + 20-21/8 på Brunnsviks Folkhögskola, Ludvika.
Anmälan: Du anmäler dig till din fackliga organisation senast 20/4.

Sekreterarutbildning
Uppdraget som sekreterare, roll och uppgifter
på mötet och i det dagliga föreningsarbetet, protokollskrivande, hur och varför, innehåll, spårbarhet,
former, olika sätt att skriva, genomgång av gällande lagstiftning, skrivövningar.
Målgrupp: Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt förtroendeuppdrag
Ekonomi: Deltagaravgiften är 1 400 kr inkl material och förtäring.
Ansök om ledighet minst två veckor före kursstart.
Kursdatum: 12-13/5 på Brunnsvik, Ludvika.
Anmälan: Du anmäler dig till din fackliga
organisation senast 14/4.

Kassörens och Revisorns roller, ekonomi i fackföreningen, regelverk, bokföring och revision.
Målgrupp: Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt förtroendeuppdrag.
Ekonomi: Deltagaravgiften är 2 100 kr inkl
material och förtäring.
Ansök om ledighet minst två veckor före kursstart.
Kursdatum: 2-4/9 på Brunnsvik, Ludvika.
Anmälan: Du anmäler dig till din fackliga organisation senast den 3/8.

Studieorganisatörsutbildning
Studieorganisatörens roll och arbetsuppgifter,
bygga den egna verktygslådan för
uppdraget, vilket nätverk har jag som studieorganisatör, hur kan ett studieverksamhetsår se ut.
Målgrupp: Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt förtroendeuppdrag
Ekonomi: Deltagaravgiften är 2 800 kr inkl material och förtäring.
Ansök om ledighet minst två veckor före kursstart.
Kursdatum: 6-7/4 på Brunnsvik, Ludvika + 28-29/5
på maj på kursgården Gläntan, Viksjöfors.
Utbildningen genomförs i samarbete med ABF
Gävleborg.
Anmälan: Du anmäler dig till din fackliga organisation senast 9/3.

Studieorganisatör Vidareutbildning
En fördjupning i studieorganisatörens/ansvarigs
roll och uppgifter. Hur planerar vi, vad har vi för
mål, hur gör vi med uppföljning mm.
Målgrupp: Du som är studieansvarig och har gått
grundutbildningen.
Ekonomi: Deltagaravgiften är 2 100 kr inkl material och förtäring.
Ansök om ledighet minst två veckor före kursstart.
Kursdatum: Utbildningen genomförs 2021.

Grundläggande
Funktionsutbildning
Forts. från föregående sida
Valberedningsutbildning
Valberedningens funktion. Betydelsen av en fungerande valberedning, verktygslåda och tips på arbetssätt för valberedningsarbetet på hemmaplan.
Målgrupp: Du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt förtroendeuppdrag.
Ekonomi: Deltagaravgiften är 1400 kr. inkl.
material och förtäring. Ansök om ledighet minst
två veckor före kursstart.
Kursdatum: 29-30/9 på Brunnsviks Folkhögskola,
Ludvika.
Anmälan: Du anmäler dig till din fackliga organisation senast 28/8.

Styrelseutveckling
Från idéburen till idébärande!

En väl fungerande styrelse med visioner och tydliga mål är av största vikt för föreningens eller organisationens fortsatta utveckling. ABF Dalarna erbjuder medlemsorganisationernas styrelser en process under kortare eller längre tid. Ni kommer tillsammans
med en erfaren processledare att diskutera och fördjupa er kring styrelsens roll utifrån
studiematerialet Från idéburen till idébärande. Vi skräddarsyr utbildningen så att den
passar just er organisation.

Kontakta ditt lokala ABF-kontor eller
ABF Dalarna om ni tycker att det låter intressant.

LO:s utbildningar för Försäkringsinformatörer

LOs utbildning för Försäkringsinformatörer Att vara försäkringsinformatör är ett fackligt förtroendeuppdrag. För att ta del av LOs utbildningar på försäkringsområdet måste du vara vald av din förbundsavdelning, sektion eller klubb. Din uppgift är att informera och öka dina arbetskamraters kännedom och kunskaper om avtalsförsäkringarna. Vi vill att den som har rätt ersättning också ska få del av den och det kan
gälla vid olika tillfällen i livet som sjukdom och arbetsskada eller vid uppsägning. På arbetsplatser som har
kollektivavtal omfattas samtliga av avtalsförsäkringarna. Vår inriktning är att du ska kunna så mycket om
försäkringar att du kan hjälpa den försäkrade med sitt ärende. Först går du grundutbildning under fyra separata dagar och sedan kommer du tillbaks varje år och får en dag med nyheter. Utbildningarna spänner
över social- och avtalsförsäkring men även pensionssystemen. Vi kallar dig personligen till utbildningarna.

Grundutbildning Dalarna
Borlänge Galaxen 4 dagar 21/4, 28/4, 7/5 och 20/54 dagar 20/10, 27/10, 3/11 och 10/11

Grundutbildning Gävleborg
Gavlerinken Gävle 4 dagar 20/4, 27/4, 6/5 och 18/54 dagar 21/10, 28/10, 3/11 och 12/11

Vidareutbildning Dalarna
7/10 Borlänge, 8/10 Mora, 2/11 Avesta, 4/11 Bor-länge, 16/11 Ludvika, 17/11 Tällberg och 26/11
special Borlänge

Vidareutbildning Gävleborg
14/10 Gävle, 19/10 Sandviken, 26/10 Hofors, 9/11 Gävle, 19/11 Bollnäs samt uppsamlingsheat 3/12 Gävle
Ändringar kan förekomma i utbildningsplanen, läs mer på www.dalarnagavleborg.lo.se under rubriken försäkringar eller på fackliga utbildningar för dig på lo.se.

Kontaktperson för försäkringsverksamheten
Petrus Söderling
petrus.soderling@lo.se
073-086 35 76
Elin Östlin
elin.ostlin@lo.se
070-301 10 64

LO:s ungutbildningar
Målgrupp: Du som är medlem och upp till 30 år.
LOs ung - elevinformatörer 5-6 februari i Dalarna eller 21-22/10 Gävleborg.
Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, fyra kvällar eller en helg.
Innehåll: Rollen som elevinformatör, vårt uppdrag, Våga tala och framträda, Argumentation, Upplägg och
innehåll i elevinformationen, Hantera en klass och problem samt praktiska övningar.

LOs ung - OM Facket (du kan även gå som icke medlem och du har rätt att ansöka om LO-stipendie.)
26-27 februari i Dalarna eller 28-29 oktober i Gävleborg.
Om Facket är en i raden av tvärfackliga ungdomspaket. En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen
och på din arbetsplats. Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, fyra kvällar eller en helg.

Innehåll: Människovärde, Unga arbetare och makten på arbetets marknad, Klass och Rättvisa samt Facklig
aktion och påverkan.

LOs ung - OM Samhället 15-16 april i Dalarna
Om Samhället är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs nya utbildningspaket för unga upp till 30 år. En kurs som ger

dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är uppbyggt. Du får
lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just socialdemokraterna. Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, fyra kvällar eller en helg.
Innehåll: Den fackliga ideologin, Rätten till ett värdigt arbetsliv, ordning och rättvisa samt Opinionsbildning
och facklig kamp.

LOs ung - OM Främlingsfientlighet 27-28 maj i Dalarna
Om Främlingsfientlighet är en temautbildning och riktar sig till dig under 30 år. Kursens övergripande mål är
att ge dig som deltagare en grundläggande förståelse för varför antirasism är en kärnfacklig fråga samt fackföreningsrörelsens människosyn i kontrast med rasism och fascism. Kursen genomsyras av arbetarrörelsens
människosyn, samhällssyn och kunskapssyn.
Kursen omfattar 2 dagar (16 timmar)

LOs ung - OM Feminism 7-8 oktober i Gävleborg
Om Feminism är en temautbildning och riktar sig till dig under 30 år. Kursen handlar om hur feminismen hör
ihop med de fackliga värderingarna och den fackliga kampen, vad är kopplingen mellan klass och kön samt
beröra de normer som fi nns i samhället. Kursen genomsyras av arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn
och kunskapssyn.
Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, fyra kvällar eller en helg.

Kontakta LO-distriktet
Dalarna och Gävleborg för information och anmälan! Kontaktuppgifter på
baksidan av denna folder!
Anmäl dig senast 3 veckor innan
kursstart!

Ett kompetent handledarlag!

De handledare som håller i de tvärfackliga utbildningarna är rekryterade från
sitt fackförbund till Dalarnas tvärfackliga handledarlag. ABF Dalarna och LO
Distriktet Dalarna och Gävleborg har kontakt med handledarna i frågor som
rör de olika utbildningarna och stöttar handledarna.
Varje år erbjuds handledarträffar och i samband med det även pedagogisk
utveckling för handledarna!
Känner du någon som skulle platsa i handledarlaget? Tipsa ditt fackförbund!

DFS - Distriktens fackliga studiekonferens

Datum 2020
12/2 och 10/9. Båda konferenserna genomförs på Folkets Hus i Hofors!
Kontakta LO Distriktet Dalarna och Gävleborg, Ulrika Wiklund, för ytterligare
information.
lo-dalarnagavleborg@lo.se

Stipendiefonden!
Det är utbildningsanordnaren som ska ansöka
om stöd för alla deltagare i en studiecirkel eller
kurs.
Stipendiet är 119 kr per timme 2020 och betalas
ut i de fall deltagaren har förlorat inkomst under
utbildningstiden. Totalt kan en och samma medlem erhålla stipendium för 57 timmar.

Stipendiet kan fås för följande kurser:
Facklig introduktion, Facklig Medlemsutbildning
steg 1 och 2, samt för Om facket.
Stipendiet betalas ut från LO eller från ditt fackförbund, kontakta din studieorganisatör eller
fackavdelning för information om vad som gäller.
Mer information på www.lo.se

Anmälan!

Till deltagare:
Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor angående ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller till din fackliga kontakt.

Till organisationerna:
Ni anmäler era deltagare till ABF Dalarna via
e-post: christina.falk-thomsen@abf.se
eller på telefon: 070-290 02 19

Kontakt!

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Telefon: 026-60 50 65
E-post: lo-dalarnagavleborg@lo.se
Kontaktperson:
Ulrika Wiklund, 070-330 93 10

Försäkringsrådgivare:
curt.lindstrom@lo.se, 070-560 54 56
petrus.soderling@lo.se, 070-301 10 64
ABF Dalarna
Ombudsman/chef Yvonne Persson
yvonne.persson@abf.se
070-667 34 72
Ansvarig för fackliga utbildningar och
ledarutveckling Karin Bergkvist
karin.bergkvist@abf.se
073-842 79 55
Administratör Christina Falk-Thomsen
christina.falk-thomsen@abf.se
070-290 02 19
ABF Gävleborg
Telefon: 026-60 01 62
kerstin.morberg@abf.se
Brunnsvik Folkhögskola
Telefon: 0243-33 01 00
E-post: info@brunnsvik.se

