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Välkommen på
ombudsutbildning

Grundläggande ombudsutbildning - Online
Utbildningen vänder sig både till dig som är arbetsplatsombud och skyddsombud och syftar till att du som ombud ska utveckla former för
att möta, lyssna och samtala om de frågor som är viktiga i lärares vardag. Du ska också få en ökad förståelse för de regler, lagar och avtal
som ger lärare möjlighet att göra sina röster hörda och på så sätt öka sitt inflytande på arbetsplatsen. Slutligen ger utbildningen en
orientering i vad Lärarförbundet är och står för och vikten av att erbjuda alla lärare och skolledare medlemskap.
 
Vårens utbildningstillfällen är:
1 februari & 8 februari, kl. 13.30-16.00
16 mars & 24 mars, kl. 8.30-11.00
8 april & 26 april, kl. 8.30-11.00
11 maj & 20 maj, kl. 13.30-16.00
 
Skyddsombudsutbildning - Online
För dig som är skyddsombud erbjuder Lärarförbundet en onlineutbildning. Den utgör tillsammans med den utbildning som din
arbetsgivare ger dig den grund som du behöver för sitt uppdrag. Vår skyddsombudsutbildning syftar till att ge dig kunskaper för att kunna
fullgöra sitt uppdrag på arbetsplatsen med utgångspunkt i den vardag som du verkar i samt vetskap om när och var och hur du kan få stöd.
 
Vårens utbildningstillfällen är:
2 februari & 9 februari, kl. 13.30-16.00
17 mars & 25 mars, kl. 8.30-11.00 
5 april & 27 april, kl. 8.30-11.00
10 maj & 19 maj, kl. 13.30-16.00
 
Nyfiken på att bli ombud
Är du en nyfiken och engagerad person, som jobbar i fristående verksamhet och vill vara med och påverka? Tycker du om att vara en röst
för andra? Vill du få saker att hända på arbetsplatsen? Ta chansen och bli ombud för Lärarförbundet!
 
Vårens utbildningstillfällen är:
1 februari kl. 15.30-16.30
3 mars kl. 15.30-16.30
30 mars kl. 15.30-16.30
 
Anmäl dig här
lararforbundet.se/fristaendeutbildning2022
 
Du kan redan idag ta del av våra korta webbutbildningar
Uppdrag Ombud är en webutbildning som snabbt ger dig en grundförståelse för vad ditt nya uppdrag innebär. Du hittar den på
www.lararforbundet.se/ombud/kurser
 
Introduktion för skyddsombud är en kort introduktionsutbildning för skyddsombud på webben. Du hittar den på
www.lararforbundet.se/intro/skyddsombud
 
 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/utbildningar-for-ombud-i-fristaaende-verksamhet-vaaren-2022
https://lararforbundet.learnify.com/portal/play/13980/e40ab640-d7be-4ca7-94ed-4ff61e5d9ee8/1
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/information-till-dig-som-ar-skyddsombud#ny-introduktionsutbildning-for-nya-skyddsombud
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Welcome to Lärarförbundet’s
basic union training in English!

Welcome to Lärarförbundet’s basic union training for union representatives and safety representatives! The union
training aims to provide participants with basic knowledge regarding Swedish Labor Law and work environment,
among many other things. The union training is divided into four sessions and participation is expected on all four
occasions. You find the dates in the information below.
 
 
Basic Union Training för Union Representatives - in English Online
This course aims to provide the participants with basic knowledge regarding Swedish laber law, collective agreements,
negotiations and understanding the rols as a Lärarförbundet union representative.
 
When
March 21th  13.00-16.30
March 22th   8.30-12.00
March 30th  13.00-16.30
March 31th   8.30-12.00
 
 
Basic Union Training för Safety Representatives - in English Online
This course aims to provide the participents with a basic understanding of the Work Environment Act, other work
enviromental regulations and how to adapt tuhis knowledge when dealing whit work environment related issues, at the
workplace.
 
When
April 26th   13.00-16.30
April 27th     8.30-12.00
May 4th      13.00-16.30
May 5th        8.30-12.00
 
 
How to sign up
lararforbundet.se/fristaendeutbildning2022

https://www.lararforbundet.se/artiklar/utbildningar-for-ombud-i-fristaaende-verksamhet-vaaren-2022

