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Anmälan kan också skickas till fackligastudier.stockholm@abf.se

Facklig introduktion 
Jobbet är en stor del av livet. Därför är det viktigt att ha ett arbete och att trivas på 
arbetsplatsen. Vad det betyder att ha ett arbete och bra arbetskamrater har du säkert 
redan funderat på. Den här kursen handlar om varför det också är viktigt att det finns en 
fackförening och ett kollektivavtal på din arbetsplats.

Facklig introduktion är en kurs för dig som vill veta mer om facket och dina rättigheter på 
jobbet, och du är välkommen oavsett om du är medlem i facket eller inte. Under en dag pratar 
vi bland annat om arbetsmarknaden, löner och arbetsvillkor. Lagar, kollektivavtal och a-kassa. 
Tillsammans reder vi ut så många frågor och funderingar vi kan. 

Ekonomi och ledighet 
Det kostar inget att gå kursen, och självfallet ingår lunch, fika och kursmaterial. Tar du 
ledigt från jobbet så får du dessutom ersättning med ett skattefritt utbildningsstipendium. 
Ersättningen för åtta timmar är 1 000 kronor. Senast två veckor före kursstart måste du lämna 
in ansökan om ledighet till din arbetsgivare. Blanketten för ledighetsansökan kommer med 
kallelsen till kursen. Fyll i och lämna in den så snart du får den. Att få ledigt för att gå en 
facklig utbildning är en lagstadgad rättighet. Är du osäker på ledighetsansökan, eller om du 
skulle få problem, kontakta din lokala fackliga organisation för hjälp. Maila till fackligastudier.
stockholm@abf.se så hjälper vi dig. Är du arbetslös och vill gå kursen? Anmäl dig, och då  
du fått en kursbekräftelse anmäler du till din handläggare på arbetsförmedlingen att du  
ska gå på kurs.

Anmälan 
Välj ett kurstillfälle som passar dig, kurserna börjar 08.30 och avslutas senast 16.30.  
Fyll i och skicka in, eller anmäl dig på fackligutbildning.se, senast fem veckor före kursstart.

Välkommen! 
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Hornstull

Långholmens
folkhögskola

Långholmen

Reimersholme

Anmälan ska vara 
inne 5 veckor 
före kursstart 

Skicka din anmälan per post, i kuvert utan frimärke till 
 
Arbetarnas bildningsförbund
Svarspost
20565887
110 01 Stockholm

Anmälan kan också skickas till fackligastudier.stockholm@abf.se

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.

Namn                                                                    Personnummer 

Adress

Postnummer    Postadress

Telefon hem/mobil                                                                Telefon arbete 

E -post

Arbetsplats

Fackförbund 

  Inte medlem

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

2023

  9 mars Olof Palmes gata 9

  16 maj Olof Palmes gata 9

  19 oktober Olof Palmes gata 9

  21 november Olof Palmes gata 9
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