
 

 

STUDIER 2019 
Navet kring vilket studierna i Malmö lokalavdelning roterar runt är ”Den Fackliga Grunden”. Det är 
en femdagarskurs som syftar till att ge nya ombud en bra start i sitt uppdrag och tillräckligt med 
kunskap och redskap för att kunna svara på, och hantera, de vanligaste frågorna som kan 
uppkomma på arbetsplatsen. 
 
DFG 1 är en tvådagarskurs som riktar sig till samtliga ombud och fokuserar på ombudets roll, 
Lärarförbundets organisation och de viktigaste lagarna. Under året har 61 ombud gått DFG 1. 
 
DFG 2 – kommunal, är en endagsutbildning som riktar sig till ombud i kommunal verksamhet. 
Kursen omfattar det kommunala kollektivavtalet och Samverkansavtalet i Malmö. Under året har 57 
ombud gått kursen.  
 
DFG 2 – privat, är en endagsutbildning som riktar sig till ombud i enskild verksamhet, där vi går 
igenom kollektivavtalen och frågor som rör enskilda verksamheter. På grund av att flera tidigare 
kursledare för DFG 2 – privat slutat, i kombination med lågt deltagarintresse och att medlemmar i 
enskild verksamhet fr.o.m. 1 juli 2020 inte längre faller under lokalavdelningens ansvar, har 
ansvaret i allt högre grad flyttats över till regionkontoret. 
 
DFG 3 är en tvådagarskurs som riktar sig till samtliga ombud och fokuserar på arbetsmiljöarbete, 
arbetsmiljöprocesser och allting övrigt som har med arbetsmiljö att göra på ett eller annat sätt. 
44 ombud har under året gått DFG 3.  
 
En utbildningsdag för nya ombud med avtalen Almega eller KFO var planerad under våren med 
ställdes in på grund av manfall.  
 
Varje delkurs, förutom DFG 2 – privat och en inställd DFG 3, har genomförts två gånger per termin, 
vilket innebär att vi under 2019 höll i elva grundkurser med sammanlagt 162 deltagare. 
 
I samarbete med Malmö regionkontor har under våren en fortsättningsutbildning i samverkan 
arbetats fram för fackliga förtroendemän med tid. Syftet var att öka förståelsen och fördjupa 
kunskapen inom samverkan.  
 
Övrig studieverksamhet kan även hittas inom verksamhets-, arbetsmiljö-, och rekryteringsdelarna i 
årsmöteshandlingarna.  
 

 
 


