
2018Lär dig mer med Unionen!
Välkommen till facklig utbildning i Unionen Bergslagen 2018. Här får du en presentation av 
några olika utbildningar med utgångspunkt från vilken roll du har eller siktar på längre fram.  
Tack för att du engagerar dig, tillsammans gör vi skillnad! Lycka till med ditt fackliga arbete!

Om du läser det här digitalt t ex i datorn kan du klicka på kursrubrikerna  
för direktlänkar till mer info och anmälningsformulär på webben.

Den bästa kunskapsbasen
Kom igång och börja utvecklas i ditt fackliga uppdrag, oavsett vilken roll du har eller kommer  
att få i klubben. Med grundkursen i botten har du också de förkunskaper som behövs för att gå  
de flesta av Unionens fortsättningskurser. Kursen är på tre heldagar, en dag i veckan tre veckor  
i följd så du kan reflektera och diskutera på hemmaplan mellan gångerna.

Facklig grundkurs för förtroendevalda (3 x 1 dag).
Finns även som webbkurs, läs mer på unionen.se

Bli en bättre förhandlare
För dig som ska företräda medlemmar och medverka i förhandlingar med arbetsgivaren.

Aktivt lönearbete (3 dagar).

Omorganisation MBL/LAS i praktiken (3 dagar).

När du har fått förhandlingsvana kan du gå på kurs för att finslipa din problemlösningsförmåga  
tillsammans med likasinnade från andra klubbar

Träningsläger för förhandlare (3 dagar).

Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling (1 dag). 
OBS: Det är ett extra plus om du kan ta med arbetsmiljöombudet till den här kursen!

Utveckla ditt ledarskap
Är du ordförande eller har du en annan ledande eller samordnande roll i din klubb? 
Då är kanske Unionens kurser med inriktning mot ledarskap är något för dig?
Det krävs inga formella förkunskaper men det är bra om du kan följa momenten 
i angiven ordning eftersom de till viss del bygger på varandra.

Nycklar i framgångsrik kommunikation (2 x 1/2 dag).

Coachande förhållningssätt (2 dagar).

Grupp och konflikt (1 dag).
Du vet väl om att Unionen erbjuder coachning till förtroendevalda?!  
Tillsammans med Unionens coach kan klubbstyrelsen få hjälp att  utvecklas och  
skapa ändamålsenliga arbetssätt i gruppen. Kontakta gärna Unionen Bergslagens 
coach Eva Lindh om du vill veta mer: eva.m.lindh@unionen.se. 

       Mer på nästa sida!

TILL FÖRTROENDEVALDA I UNIONEN BERGSLAGENS KLUBBAR
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https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/facklig-grundkurs-fortroendevalda/2018-05-16-orebro-1980901?region=Bergslagen
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/aktivt-lonearbete?region=Bergslagen
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/omorganisation-mbllas-i-praktiken?region=Bergslagen
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/traningslager-forhandlare?region=Bergslagen
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/arbetsmiljoperspektiv-vid-forhandling?region=Bergslagen
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/nycklar-i-framgangsrik-kommunikation?region=Bergslagen
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/coachande-forhallningssatt-dig-som-fortroendevald?region=Bergslagen
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/grupp-och-konflikt-dig-som-klubbordforande/2018-09-06-kungsor-2012301?region=Bergslagen
mailto:eva.m.lindh%40unionen.se?subject=
https://www.unionen.se/


Med arbetsmiljö i fokus
Är du arbetsmiljöombud bör du så snart som möjligt gå utbildningen Bättre arbetsmiljö - BAM  
som är grundkursen för arbetsmiljöombud/skyddsombud. På de här kurserna kan du även ta med 
dig den chef som ansvarar för arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats.

BAM-bättre arbetsmiljö (2 + 1 dag).

Bättre psykosocial arbetsmiljö - för dig som har gått BAM (2 dagar).

Som arbetsmiljöombud har du också en viktig roll i klubbens övriga arbete. Du bidrar med dina
specialkunskaper och kan ge värdefull input inför klubbens förhandlingar. Låter det här intressant? 
Då kan du och klubbens förhandlare gå på kurs tillsammans och bli ett sammansvetsat team:

Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling (1 dag).

Likabehandling och jämställdhet
Är du intresserad av mångfaldsfrågor? Behövs det förstärkt kompetens inför lönekartläggningen?
I en del klubbar finns det likabehandlingsombud som jobbar särskilt med dessa frågor men 
utbildningarna är öppna för alla förtroendevalda.

Lönekartläggning (1 dag).

Med rätt att vara olika (1 dag).

Klubbens vardag
Fungerar samarbetet i styrelsen som det ska? Har ni koll på vilka frågor som är viktigast för med-
lemmarna och har medlemmarna koll på er? I kommunikationskursen får du lära dig att skapa bra 
dialog och goda möten både inom klubben och med arbetsgivaren. Den är öppen för alla förtroende-
valda oavsett uppdrag. Det krävs inga förkunskaper och det är en fördel om ni är flera från styrelsen 
som går kursen tillsammans.

Nycklar i framgångsrik kommunikation (2 x 1/2 dag).

Utöver det här erbjuder Unionen anpassade utbildningar efter era behov, både för förtroendevalda och 
medlemmar och ibland för alla anställda på en arbetsplats. Hör av dig till regionkontoret eller direkt 
till klubbens kontaktombudsman så kan vi diskutera innehåll och upplägg.

         Varmt välkommen på kurs med Unionen Bergslagen! 
          Läser du pappersversionen av det här dokumentet? 
      Då kan du skanna länken till regionens aktiviteter på webben här.

Läs mer och anmäl dig på unionen.se under Kurser och aktiviteter!
Där finns aktuella kursdatum och mer info om förkunskapskrav med mera.

 Besök aktivitetssidorna på webben då och då så missar du inga nyheter eller ändringar!
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Unionen Bergslagen
Drottninggatan 38

702 22 Örebro
bergslagen@unionen.se

tel 019-17 46 00

https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/battre-arbetsmiljo-bam-grundkurs-i-arbetsmiljo?region=Bergslagen
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/battre-psykosocial-arbetsmiljo?region=Bergslagen
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/arbetsmiljoperspektiv-vid-forhandling?region=Bergslagen
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/lonekartlaggning?region=Bergslagen
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/med-ratt-att-vara-olika/2018-05-29-orebro-1981201?region=Bergslagen
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/nycklar-i-framgangsrik-kommunikation?region=Bergslagen
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter-region?region=Bergslagen&=S%C3%B6k

