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

Om feminism
Om feminism är en av temakurserna i LO ungs utbildningspaket. Den berör de strukturer  
och normer som finns i samhället, med fokus på genus och jämställdhet, och hur detta påver-
kar arbetsmarknaden och fackföreningsrörelsen. Kursen omfattar 2 dagar (16 timmar) och 
förkunskapskravet är att en har gått en facklig-politisk medlemsutbildning.  
Till exempel Om samhället.

Kursinnehåll

    Hur jämställt är Sverige?

    Vad är feminism?

    Fackligt arbete för ett jämställt arbetsliv

    Vad kan jag göra?

Om feminism är på två 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 studiestipendium eller förlorad  
arbetsförtjänst, hör efter med ditt fackförbund vad som gäller för dig om du förlorar lön,  
arbetsinkomst, för att gå kursen.

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 08-789 49 00.

Ledighetsansökan hittar du på www.stockholm.lo.se.
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Postnummer    Postadress

Telefon hem/mobil                                                                Telefon arbete 

E -post

Arbetsplats

Fackförbund

Vänligen texta. Alla fält måste fyllas i. OBS! Anmälan ska vara inne senast 4 veckor före kursstart.

Skicka din anmälan per post, i kuvert utan frimärke till 
 
FRISVAR 
LO-distriktet Stockholms län 
Kundnummer 110 409 000
110 01 Stockholm 

Anmälan kan också ske på www.fackligutbildning.se

För mer information och anmälan – prata med ditt fackliga ombud. Du kan även 
anmäla dig till: ung.stockholm@lo.se 

Välkommen!

2019

 8-9 maj   Stockholm

 16-17 december Stockholm
 

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.


