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  Är du en av dem som 
pluggar på högskolan och 
drar på dig höga studielån? 
Är du en av dem som redan 
har en fin utbildning, men 
som inte har fått något jobb 
som matchar din utbildning? 
Du kanske nöjt dig med 
grundskola, gymnasial utbild-
ning eller motsvarande? 
Kanske är du egen företa-
gare? 
 
  Vad du än må ha för 
bakrund, har du som medlem 
i ett fackförbund under LO, 
möjlighet att gå på kurs med 
ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Om du finner 
innehållet intressant, har du 
sedan möjlighet att använda 
kunskaperna till att börja 
jobba med fackliga frågor. 
 
  I denna artikel vänder jag 
mig i huvudsak till ungdomar 
under 30 år, men det finns 
givetvis kurser för äldre 
också. 
 

För dem under 30 år 
  Fackets grunder  och 
Facket & politiken, är de två 
första kurserna som finns 
att tillgå ur det så kallade 
”Framtidspaketet”. De är på  
 

tre dagar vardera och finns   
både som externat- och 
internatkurser. Samtliga 
kurser ur framtidspaketet 
bedrivs tvärfackligt. Det 
innebär att alla medlemmar 
under något av de 15 fack-
förbunden som är anslutna 
till LO, är välkomna. 
 
  Förutom mat och eventuell 
logi, får du ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 
 Ersättningens storlek vari-
erar från förbund till 
förbund. SEKO ersätter för 
närvarande med skattefria 
förbundsstipendier på 680 
kronor per dag, även om man 
går på kurs när man är ledig. 

Utbildning med betalning 

Bladet som 
vägrar hålla tyst! Mitt i City 
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Ansvarig utgivare: Tim Söderström   Mail: mitticity@timsoderstrom.se   Webbplats: timsoderstrom.se 

Framtidspaketet – kurser för dem under 30 år 
 
• Fackets grunder (3 dagar) 
• Facket & politiken (3 dagar) 
• FPU, Facklig politisk utveckling (5 dagar) 
• FUL, Facklig ungdomsledarutbildning (8 månader 

i fyra kursblock, innehållande fyra helger på 
internat, med två till tre träffar efter varje 
internattillfälle som avslutas med en studieresa 
till Bryssel.) Ersättning för denna kurs betalas 
med maximalt 10 dagar i form av förbunds-
stipendier.  

• Facklig handledarutbildning (5 dagar) 

Annebergs kursgård - en av 
kursgårdarna för facklig utbildning. 
Ovan: Huvudbyggnaden 
Nedan: En av internatbyggnaderna 
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Jerry Adbo svarar  
på frågor kring 
medlemskurserna 
 
Varför har LO en ålders-
gräns på 30 år för vissa 
utbildningar? 
- Vi använder oss av en 
pedagogisk modell som kallas 
”Peer education” vilket 
innebär att ”Lika lär lika”. 
Det är alltså ungdomar som 
är handledare på kurserna.   
  Vi tror att ungdomar har 
andra erfarenheter av 
yrkeslivet eller livet gement 
än vuxna. Därför finns denna 
uppdelning. Möjligheten 
finns dock att läsa tillsam-
mans med vuxna och då kan 
man istället gå utbildningen 
”Medlemskapets värden” som 
är Fackets grunders mot-
svarighet men riktad till 
medlemmar över 30 år. 
 
När började man utbilda i 
Fackets grunder? 
- Facklig utbildning har alltid 
funnits i någon form, men 
först vid ABFs bildande 
1923 kan man börja tala om 
facklig utbildning i den 
utsträckning vi menar idag. 
Fackets grunder är en 
vidareutveckling av tidigare 
FUS – Facklig ungdomsskola, 
och har funnits som det 
första steget i Framtids-
paketet sedan 1997. 
 
 
 

Handelsanställdas förbund 
www.handels.se 

Svenska Målareförbundet 
www.malareforbundet.a.se 

SEKO - Facket för Service och Kommunikation 
www.seko.se 

Svenska Kommunalarbetareförbundet 
www.kommunal.se 

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet 
www.livs.se 

Industrifacket Metall 
www.ifmetall.se 

Fastighetsanställdas Förbund 
www.fastighets.se  

Svenska Transportarbetareförbundet 
www.transport.se 

Svenska Elektrikerförbundet 
www.sef.com 

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet 
www.pappers.se 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
www.byggnads.se 

Svenska Musikerförbundet 
www.musikerforbundet.se 

Hotell och Restaurang Facket 
www.hrf.net 

Skogs- och Träfacket 
www.skogstrafacket.org 

Grafiska fackförbundet - Mediafacket 
www.gf.se 

...består av 15 medlemmar/förbund enligt nedan. 
Motparten till LO är: SN, Svenskt Näringsliv, 
tidigare SAF, Svenska arbetsgivareföreningen. 

www.lo.se 
www.stockholm.lo.se 
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Vad innehåller 
Fackets grunder? 
- Moment Fackets grunder: 
• Arbetarrörelsens historia 
• Lagar och avtal 
• Kollektivavtalet 
• Organisation 
• Demokrati och påverkan 
• Pension och försäkring 
• Framtid 
 
Hur väl är kurserna 
anpassade efter de med 
läs- och skrivsvårigheter? 
- Kurserna är anpassade 
efter ungdomar och deras 
språk. Handledarna är 
duktiga på att förklara så 
att alla förstår. Man får 
även skriftlig information på 
de ämnen som avhandlats. 
  Kurserna bygger mycket på 
dialog och ett samspel mellan 
handledarna och kurs-
deltagarna. Det är alltså 
deltagarna som sätter nivån 
på kurserna.  
 
Vad ser ni för utveckling av 
dessa enorma satsningar på 
kursverksamhet? 
- Många ungdomar känner 
inte till så mycket om facket 
eller om sina rättigheter och 
skyldigheter innan de 
kommer på kurs. Efteråt har 
där tänts en gnista. Fler vill 
engagera sig djupare inom 
arbetarrörelsen och väljer 
dessutom att fortsätta med 
ytterligare fackliga utbild-
ningar och kurser. På detta 
sätt skolar vi framtidens 
arbetarrörelse. 

Hur många har ni 
utbildat de senaste åren? 
- Varje år utbildar vi drygt 
300 ungdomar i Fackets 
grunder. Vår målsättning är 
att minst 1 procent av avdel-
ningarnas medlemmar ska 
genomgå Fackets grunder. 
Under de senaste åren kan 
det handla om cirka 3000 
ungdomar som drillats i 
facklig grundutbildning, och 
då enbart i LO-distriktets 
regi. 

 
Hur stor är sannolikheten 
att man kommer in på en 
kurs som man anmält sig 
till? 
- Alla medlemmar som vill gå 
en kurs får göra det. Antalet 
utbildningsplatser anpassas 
efter hur många som 
ansöker till varje enskilt 
tillfälle. Skulle kursgruppen 
bli mindre än 10 deltagare 
får man ett erbjudande om 
att gå kursen vid ett senare 

tillfälle. Denna gräns sätter 
vi för att behålla en viss 
pedagogisk och grupp-
dynamisk nivå på kursen.   
  Kurserna bygger på 
diskussion och reflektion, 
ställningstagande och vär-
deringar. Det förutsätter 
ett visst deltagarantal för 
att hålla diskussionen 
levande. 
  
Kommer alla kursdeltagare 
få träffa dig med? 
- Jag har för ambition att 
träffa samtliga som genom-
går någon av ”mina” utbild-
ningar. Dels för att få ett 
ansikte på samtliga (fackligt 
aktiva) ungdomar, dels också 
för att berätta vidare om 
den tvärfackliga verksam-
heten som LO-distriktet i 
Stockholms län bedriver. 
  Jag är en ombudsman som 
gillar att vara ute på fältet, 
där det händer. Det är 
enbart så man kan genom-
driva förändring och jag 
gillar att agitera. Det görs 
inte från ett kontor! 
 
Får man ersättning 
för att gå på kurs? 
- Ja, alla deltagare har rätt 
till ersättning för att 
genomgå facklig utbildning. 
Tanken är att man inte ska 
förlora på att gå kurs. De 
flesta avdelningar ersätter 
lönebortfall genom ett så 
kallat ”utbildningsstipen-
dium” som ska täcka upp 
eventuellt lönebortfall. I 

Jerry Adbo, ombudsman på 
LO-distriktet i Stockholms län.  
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vissa fall förekommer 
ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst, och då får 
man den summa som man 
faktiskt förlorar. 
  På kursen hjälps vi åt med 
ersättningarna och rutinerna 
kring utbetalningen.  
 
Hur får man ledigt 
från sin arbetsgivare för 
att kunna närvara på kurs? 
- Du har rätt till ledighet 
från arbetet enligt studie-
ledighetslagen, under förut-
sättning att du underrättar 
din arbetsgivare om detta 
senast två veckor före 
kursstart. 
 

Var kan man vända 
sig med sin anmälan?  
www.fackligutbildning.se  
www.stockholm.lo.se  
 
eller direkt till mig:  
 
08-7894907  
jerry.adbo@lo.se 
 

Framtidsutsikter 
  Om du tycker kurserna är 
givande och vill börja arbeta 

med fackl iga 
frågor, kan en hel 
värld öppna sig 
för dig, i både den 
fackliga och den 
politiska världen. 

I Sverige har vi massor med 
fackliga förtroendevalda, 
ombudsmän, politiker med 
mera, som inte har någon 
högskoleutbildning alls, men 
som skolats genom kurser, 
varvat med erfarenhet i det 
praktiska livet. Fastna inte i 
livet, utan prova om detta 
kan vara något för Dig! 
 

Tim Söderström 

Anmäl dig och en kompis! 
Passa på att anmäla dig till en 
kurs tillsammans med någon 
kompis som arbetar på en 
helt annan arbetsplats. Det 
är möjligt så länge din kompis 
är medlem i något fack-
förbund under LO. 

Kurser att anmäla sig till för Fackets 
grunder och Facket & politiken 2007 

 
Fackets grunder (Steg 1) 

070305-070307 
070319-070321 
070328-070330 
070413-070415 
071015-071017 
071107-071109 
071114-071116 

 
Facket & politiken (Steg 2) 

070420-070422 
070507-070509 
071123-071125 
071203-071205 

Lästips 
Läs mer om två av de första 
kurserna på min webbplats. 
Artiklarna heter Fackets 
grunder samt Facket & 
politiken. 


