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Vänligen fyll i uppgifter för anmälan på baksidan och skicka per post.  
Anmälan kan också ske på fackligutbildning.se

Facket och samhället – 2019
Facket och samhället är den förbundsgemensamma facklig-politiska medlemsutbildningen.  
Den berör fackets roll i samhället, politiska ideologier, och hur vi tillsammans kan påverka 
samhällsutvecklingen. Förkunskapskravet är att man gått en grundläggande medlemsutbild-
ning, tvärfackligt eller i det egna förbundet. Kursen omfattar 3 dagar (24 timmar) och 
deltagarna får besöka riksdagen den sista dagen. De flesta kurstillfällen genomförs på  
Långholmens folkhögskola i Sundbyberg, men i några fall använder vi andra lokaler.

Kursinnehåll

    Politiska ideologier

    Fackföreningsrörelsens värderingar

    Facklig politik och facklig-politisk samverkan

    Angreppet på löftet

    Politikermedverkan

    Politikens former

Facket och samhället är på tre dagar och genomförs på externat, det vill säga du sover 
hemma som vanligt. Vi börjar vid 08.30 och håller som längst på till 16.30. Information om 
kurslokaler och annat får du när du anmält dig. 

Det kostar inget att gå kursen, och du får ersättning med ett skattebefriat ubildnings-
stipendium. Ersättningen för de tre dagarna är 2 784 kr. I kursen ingår givetvis mat, fika 
och kursmaterial.

Du anmäler dig till kursen på www.fackligutbildning.se, eller genom att fylla i talongen på 
baksidan och lämna den till din fackförening. Du kan även skicka in den per post. 

Att få ledigt för att gå en facklig utbildning är en lagstadgad rättighet. Senast två veckor före 
kursstart måste du lämna in ansökan om ledighet till din arbetsgivare. Behöver du hjälp så 
kontakta din lokala fackliga organisation, eller ring oss på 08-658 16 30.

Ledighetsansökan hittar du på www.stockholm.lo.se.
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Namn                                                                    Personnummer 

Adress

Postnummer    Postadress

Telefon hem/mobil                                                                Telefon arbete 

E -post

Arbetsplats

Fackförbund

Vänligen texta. Alla fält måste fyllas i. OBS! Anmälan ska vara inne senast 5 veckor före kursstart.

Skicka din anmälan per post, i kuvert utan frimärke till 
 
FRISVAR 
Långholmens folkhögskola Sundbyberg 
Kundnummer 110 409 000
174 20 SUNDBYBERG 

Anmälan kan också ske på www.fackligutbildning.se

För mer information och anmälan – prata med ditt fackliga ombud.  
Du kan även anmäla dig till: info@langholmens.fhsk.se

Våren 2019

 11-13 februari  Sundbyberg

 18-20 februari  Södertälje

 25-27 mars Sundbyberg

 1-3 april  Södertälje

 6-8 maj  Sundbyberg

 27-29 maj  Sundbyberg

 

Hösten 2019

 23-25 september Södertälje

 14-16 oktober Sundbyberg                    

 11-13 november   Sundbyberg

 18-20 november Södertälje

 9-11 december   Sundbyberg

För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av 
utbildningen du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har 
personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina 
personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Scanna QR-koden och 
fyll i anmälan på internet.


