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Medlem i facket 2
Under utbildningen får du lära dig mer om fackets roll i samhället, politiska ideologier
och hur vi tillsammans kan påverka samhällsutvecklingen.

Utbildningen är tre dagar lång och genomförs på dagtid.

Vem kan gå utbildningen?
Du som är medlem.

Vad krävs för att gå utbildningen?
Du ska ha gått en grundläggande facklig medlemsutbildning.  
Till exempel Medlem i facket.

Plats
Långholmens Folkhögskola   eller ABF Södertälje-Nykvarn
Löfströms allé 7 Nedre Torekällgatan 7
Sundbyberg Södertälje

Kursanordnare
LO-distriktet i Stockholms län

Ekonomi
Du ersätts med ett skattefritt stipendium om 125 kr/timme från LO.

Övrig information
Sök ledigt från din arbetsgivare senast 14 dagar före utbildningen startar.

Anmäl dig till kursen!
www.fackligutbildning.se eller info@langholmens.fhsk.se 
Om du behöver mer information kontakta ditt fackförbund eller skolan på  
telefon 08-658 16 30.

http://info@langholmens.fhsk.se
mailto:info%40langholmens.fhsk.se?subject=
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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

2023

 6-8 mars Långholmens Folkhögskola
 27-29 mars Långholmens Folkhögskola
 8-10 maj Långholmens Folkhögskola
 12-14 juni ABF Södertälje-Nykvarn
 18-20 september Långholmens Folkhögskola
 9-11 oktober Långholmens Folkhögskola
 6-8 november Långholmens Folkhögskola
 13-15 november ABF Södertälje-Nykvarn

 

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

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

http://info@langholmens.fhsk.se
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