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Studiefördelaren
VOLVO CAR VERKSTADSKLUBB GÖTEBORG

Utbildningsverksamhet 2022
I årets Studiefördelare hittar du Utbildningskommitténs kurser och konferenser
som riktar sig till dig som är medlem i Volvo Car Verkstadsklubb.
Du kan även se aktuella utbildningar på www.volvocarverkstadsklubb.se.

Utbildningskommittén

Utbildningsverksamhet 2022
”Jag vill att du minns mig,
jag vill att du inte glömmer mig,
jag vill att du berättar
för andra om mig.”
Din fackliga medlemsutbildning önskar dig välkommen till kunskap, gemenskap och insikt om ditt medlemskap i IF Metall.
Välkommen till facklig utbildning!
Tag chansen, kanske ihop med en arbetskamrat, att gå en medlemsutbildning på en eller några dagar. Du kommer uppleva en trevlig gemenskap, få
miljöombyte, träffa nya kamrater och
få insikter samt kunskap i flera olika
ämnen.
Har du aldrig gått en facklig utbildning är du extra välkommen!
Vill du veta mer så kan du följa IF
Metall och Volvo Car Verkstadsklubb
på sociala medier.

Din fackförening står för kunskap, lokaler, handledare, mat och eventuell
logi under kursdagarna.
Du får ett skattefritt stipendium på
988 kronor för varje helt genomförd
kursdag.
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Kontakta medlemsutvecklaren i din
gruppstyrelse eller Utbildningskommittén på Volvo Car Verkstadsklubb
vid TK2 för mer information samt
hjälp med ansökan.

Hur du söker en utbildning:
1. Hitta en utbildning du vill gå.
2. Gå till din gruppstyrelse/medlemsutvecklare och be om hjälp med att
fylla i en ledighetsansökan.
3. Ledighetsansökan skall innehålla:
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, avdelningsnummer, anställningsnummer, skift, kursnamn,
kursplats, kursarrangör, kurstid,
gruppstyrelsenummer, mejladress,
specialkost samt om man har något
övrigt man vill informera om.
4. Lämna sedan in ansökan till din
chef för påskrift, viktigt att du får
tillbaka den.
5. Lämna sedan in ansökan till
gruppstyrelsen alternativt till
Utbildningskommittén vid TK2.
Använd ditt medlemskap och din rättighet att söka en facklig utbildning.
Sök kurs nu – Kunskap är styrka!
Hälsningar
Utbildningskommittén
Volvo Car Verkstadsklubb
Göteborg

Utbildningar för medlemmar 2022
Datum

Kursnamn

Målgrupp

Kursplats

Sista ansökan

20–22 april

Fackets försäkringar

MU

Arken

18 mars

20 maj

Jobba äta sova – känner du igen dig?

AMU35

Arken

13 april

12–14 sept

Medlemsutbildning för kvinnor

KMU

Gullholmen

8 juli

17–19 oktober

Fackets försäkringar

MU

Arken

16 september

18 november

Snacka pengar

AMU35

Arken

14 oktober

5 december

Kriminalitet i samhället

AM

Arken

4 november

Målgruppsförklaringar:
AM= Alla medlemmar, MU= Medlemmar utan uppdrag,
KMU= Kvinnliga medlemmar utan uppdrag,
AMU30 = Alla medlemmar under 30 år.

Fler utbildningar finns att hitta i
IF Metall Göteborg studiekatalog.

Volvo Car Verkstadsklubbs medlemsutbildningar
På dessa utbildningar träffar du Volvokamrater.
Utbildningskommittén

Fackets Försäkringar
Målgrupp: Alla medlemmar utan uppdrag.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 988 kronor per genomförd
kursdag, samt står för måltider, lokal, handledare, material med mera.
Innehåll: Vill du veta vilka försäkringar som
ingår i ditt fackliga medlemskap är detta
kursen för dig.
Under kursen går vi igenom olika arbetsmarknadsförsäkringarna som finns, till exempel:
■ Avtalsgruppsjukförsäkring AGS.
■ Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA.
■ Tjänstegrupplivförsäkring TGL.
Vi kommer under dessa dagar även gå
igenom avtalspensionen och rehabiliteringskedjan, samt Volvo Car Verkstadsklubbs lokala försäkringar så som hemförsäkringen med flera.
Kurstillfälle
1
2

Datum
20–22 april
17–19 oktober

Kursplats
Arken
Arken

Sista ansökan
18 mars
16 september
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Jobba, äta, sova – känner du igen dig?
Målgrupp: Alla medlemmar under 35 år.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 988 kronor per genomförd
kursdag samt står för måltider, lokal, handledare, material med mera.
Innehåll: Har du som ung fastnat i ekorrhjulet? Jobba, äta, sova, jobba, äta, sova. Det kan
vara svårt att upprätthålla rutiner och få en
balans mellan arbete och fritid. Hur tar jag
mig ur mönstret för att få balans och energi?
Kurstillfälle
1

Datum
20 maj

Dagen ägnas åt att hitta enkla sätt för oss
unga att skapa en meningsfull vardag och
få ut mer av livet.
Helt enkelt, leva i balans. Skapa din egen
rutin kopplat till vårt arbetsliv här på Volvo.
Vi samlas en dag för att gå igenom hur
man kan utnyttja de resurser man har på
bästa möjliga sätt och kommer under dagen
bland annat prata om stress, vila, återhämtning, kost, motion och balans.
Kursplats
Arken

Sista ansökan
13 april

Medlemsutbildning för kvinnor
Målgrupp: Kvinnliga medlemmar utan uppdrag.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 988 kronor per genomförd
kursdag, samt står för måltider, transport,
övernattning lokal, handledare, material
med mera.
Innehåll: Utbildningen genomförs för att få
tjejer att bli nyfiken på fackliga frågor. För
att skapa intresse, engagemang och nätKurstillfälle
1

Datum
12–14 september

verk. Kanske rent av att locka till ett fackligt
uppdrag så småningom.
Kursen kommer bland annat att handla om:
■ Rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen.
■ IF Metall:s organisation.
■ Kollektivavtalet, lagar & avtal.
■ Jämställdhet, jämlikhet och facklig-politisk samverkan.

Kursplats
Gullholmen

Sista ansökan
8 juli

Snacka pengar
Målgrupp: Alla medlemmar under 35 år.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 988 kronor per genomförd
kursdag samt står för måltider, lokal, handledare, material med mera.
Innehåll: Hur kan jag på bästa sätt hantera
mina pengar? Vilka saker måste jag börja
tänka på redan nu?
Kurstillfälle
1

4

Datum
18 november
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Under dagarna kommer vi bland annat att
gå igenom:
■ Budget.
■ Lägenhet/husköp.
■ Sparandeformer.
■ Vad händer om jag inte betalar?
■ Delbetalningar.
■ Pensionssparade.
Kursplats
Arken

Sista ansökan
14 oktober

Kriminalitet i samhället och på arbetsplatsen
Målgrupp: Alla medlemmar med eller utan
uppdrag.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 988 kronor per genomförd
kursdag, samt står för måltider, lokal, handledare, material med mera.
Innehåll: Man brukar säga att Volvo som arbetsplats återspeglar samhället i stort.
Det innebär att de utmaningar som finns i
samhället, även finns på Volvo.
Under de senaste åren så har företaget
haft utmaningar med droganvändning,
drogförsäljning, bilar som har vandaliserats
och till och med sprängts på parkeringen.
Företaget bär ett ansvar när det kommer till
arbetsmiljön. Det innebär att vi som anKurstillfälle
1

Datum
5 december

ställda skall ha en god och tillfredställande
arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt.
Vi som fackliga är kravställarna när det
gäller villkor och arbetsmiljö gentemot
företaget då det är arbetsgivaren som har
det yttersta arbetsmiljöansvaret.
Syftet med denna konferens är att få en
förståelse på vad samhället gör för att motverka droger och kriminalitet, men framförallt vad som kan göras på arbetsplatsen för
att motverka den negativa trenden.
Vad kan jag som individ, anställd, förtroendevald, skyddsombud göra för att bidra
till en god arbetsmiljö och en bra arbetsplats?

Kursplats
Arken

Sista ansökan
4 november
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Tvärfackliga medlemsutbildningar
På dessa utbildningar träffar du kamrater från olika arbetsplatser
och fackförbund inom LO i Göteborg.

Medlem i facket
Målgrupp: Alla medlemmar utan fackliga
uppdrag.
Ersättning: IF Metall Göteborg betalar ut ett
skattefritt stipendium på 988 kronor per genomförd kursdag.
Innehåll: Den tvärfackliga utbildningen är
en grundutbildning för medlemmar.
Här går man bland annat igenom: Vad är
facket och vad har man för nytta av sitt
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medlemskap? Vilka frågor gäller för facket
idag och i framtiden? Vad används medlemsavgiften till?
Digitalt markerad utbildning betyder att
du som vill delta behöver ha en dator
med kamera, bra internetuppkoppling
samt hörlurar för bättre ljud.

Kurstillfälle

Kursdatum

Kursplats

Sista anmälan

1

7–9 februari

SKF

10 december-2021

2

21–23 februari

Mölndal

14 januari

3

7–9 mars

SKF

28 januari

4

7–9 mars

Mölnlycke

28 januari

5 – arabiska

28–30 mars

SKF

18 februari

6 – engelska/English

28–30 mars

Digital

18 februari

7

11–13 april

SKF

4 mars

8

2–4 maj

Kungälv

26 mars

9

23–25 maj

SKF

15 april

10 – lätt svenska

23–25 maj

SKF

15 april

11 – internat

23–25 maj

Lilla Brattön

15 april

12 – engelska/English

19–21 september

SKF

12 augusti

13

26–28 september

SKF

19 augusti

14 – internat

26–28 september

Lilla Brattön

19 augusti

15

5, 14, 21 oktober

SKF

26 augusti

16

10–12 oktober

Mölndal

16 september

17 – engelska/English

14–16 november

Mölndal

23 september

18

14–16 november

Mölnlycke

23 september

19

14–16 november

SKF

23 september

20

21–23 november

Kungälv

14 oktober

21

5–7 december

SKF

28 oktober
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OM Facket
Målgrupp: Alla medlemmar och icke medlemmar upp till 30 år.
Ersättning: IF Metall Göteborg betalar ut ett
skattefritt stipendium på 988 kronor per genomförd kursdag.
Innehåll: OM Facket är en kurs som ger dig
en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt vikten av kollektivavtal. Vi går
även igenom hur du kan påverka både i din

organisation och på din arbetsplats.
Dagen kommer beröra ämnen som: Människovärde, unga arbetare och makten på
arbetsmarknaden, klass och rättvisa samt
facklig aktion och påverkan
Digitalt markerad utbildning betyder att
du som vill delta behöver ha en dator
med kamera, bra internetuppkoppling
samt hörlurar för bättre ljud.

Kurstillfälle

Kursdatum

Kursplats

Sista anmälan

1

9–10 mars

Digital

9 februari

2

24–25 mars

Göteborg

24 februari

3

11–12 april

Digital

11 mars

4

3–4 maj

Göteborg

3 april

5

12–13 oktober

Digital

12 september

6

1–2 november

Göteborg

1 oktober

7

21–22 november

Göteborg

21 oktober
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Volvo Car Verkstadsklubbs
utbildningar för förtroendevalda
På dessa utbildningar träffar du Volvokamrater.
Mer förtroendevalda utbildningar hittar du längre bak i katalogen.

VUFF – Volvos Grundutbildning
för fackligt förtroendevalda
Utbildningen motsvarar utbildningarna:
Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet och
Lagar i arbetslivet. Skillnaden här är att du
anmäler dig till ett tillfälle och går samtliga
stegen tillsammans med samma grupp.
OBS! Alla tre stegen söks samtidigt.
Målgrupp: Nya förtroendevalda.
Ersättning: Deltagarna söker ledighet enligt
6§ i förtroendemannalagen. Utbildningen
pågår i 15 dagar.
De tre första dagarna av utbildningen be-

talas förlorad förtjänst av IF Metall Göteborg. De övriga 12 dagarna betalas förlorad
förtjänst av arbetsgivaren i enlighet med 7§
förtroendemannalagen.
Innehåll: Den här utbildningen ger dig en
bred allmänfacklig grund inom loppet av ett
par månader. Du kommer att få grundläggande kunskaper om rollen som förtroendevald, idén med facket, IF Metalls organisation, stadgar, försäkringar, lagar, avtal och
mötesteknik med mera.

Kurstillfälle
Vår

Datum
21–25 mars
2–6 maj
13–17 juni

Kursplats
Arken
Arken
Arken + Internat

Sista ansökan
25 februari

Höst

5–9 september
3–7 oktober
7–11 november

Arken
Arken
Arken

8 juli

Riskanalys
Målgrupp: Skyddsombud som gått APV eller
liknande samt de fackliga grundutbildningarna Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet
och Lagar i arbetslivet eller har liknande
kunskaper.
Ersättning: Deltagare söker ledighet enligt
6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet
med 7 § förtroendemannalagen.
Innehåll: Som deltagare får man kunskap
Kurstillfälle
1
2
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Datum
4–5 april
29–30 september
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om de lagliga krav som finns på arbetsmiljöområdet. Lära sig att identifiera de friskoch riskfaktorer i arbetsmiljön som kan
leda till behovsinriktade riskanalyser samt
risk och konsekvensbedömning. Man får
även kunskap om de olika verktyg och
hjälpmedel som finns för att kunna bedöma
såväl fysiska som psykosociala faktorer i arbetsmiljön och utformningen av handlingslinjer.
Kursplats
Arken
Arken

Sista ansökan
4 mars
26 augusti

Jämställdhetsutbildning för förtroendevalda
Målgrupp: Alla förtroendevalda som gått de
fackliga grundutbildningarna Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet och Lagar i arbetslivet eller har liknande kunskaper.
Ersättning: Deltagare söker ledighet enligt
6§ i förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av IF Metall
Göteborg.
Kurstillfälle
1
2

Datum
14–16 februari
30 november – 2 december

Innehåll: Jämställdhet är en kunskapsfråga
och under dessa dagar kommer deltagarna
att diskutera hur det ser ut i samhället, på
arbetsplatserna och i organisationen.
Utbildningen ger kunskap och förståelse
kring de normer och strukturer som skapar
ojämställdhet och ger verktyg för det framtida jämställdhetsarbetet.
Kursplats
Arken
Arken

Sista ansökan
14 januari
28 oktober

Försäkringsutbildning för förtroendevalda
Målgrupp: Alla förtroendevalda som gått de
fackliga grundutbildningarna Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet och Lagar i arbetslivet eller har liknande kunskaper.
Ersättning: Deltagare söker ledighet enligt
6§ i förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren
enligt 7§ i förtroendemannalagen.
Innehåll: Utbildningens syfte är att ge deltagarna en översiktlig kunskap om dagens
Datum
12–14 oktober och 14–15 november

social och avtalsförsäkringar för att stödja
försäkringsarbete på arbetsplatsen.
Deltagarna ska efter utbildningen ha fått
verktyg att både hjälpa medlemmar och påverka IF Metall och samhällsutvecklingen.
Vi går igenom försäkringspyramiden och
arbetar med de olika arbetsmarknadsförsäkringarna. Du får även lära dig hur rehabiliteringskedjan ser ut samt vilka medlemsförsäkringar vi har genom IF Metall.
Kursplats
Arken

Sista ansökan
9 september

Ungkonferens
Målgrupp: Förtroendevalda upp till 35 år
som gått grundutbildningen Vald på jobbet.
Ersättning: Deltagare söker ledighet enligt
6§ i förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren enligt 7§ i
förtroendemannalagen.
Innehåll: Volvo Car Verkstadsklubbs Ungdomskommitté bjuder in dig som är förtroendevald och under 35 år till tre utvecklande dagar på Gullholmen. Vi kommer
under dessa dagar lära oss mer om våra
roller som skydds- & kontaktombud och
hur vi kan arbeta med förbättringar på vår
arbetsplats, genom föreläsningar, diskussioDatum
1–3 juni

ner och grupparbeten om bland annat aktuella avtal och företagets drogrutin. Meningen med Ungkonferensen är att under
dessa dagar stärka dig i ditt fackliga uppdrag och ge dig ett större fackligt nätverk.
Denna utbildning är tidigare kallad Ung förtroendevald med nytt tema varje år. Man kan
alltså söka denna även om man gått tidigare
tillfällen. Fokus är att utveckla våra unga förtroendevalda genom både nätverkande och
utbildning om aktuella ämnen som rör förhållandet mellan fack och företag, till exempel avtalsfrågor
Kursplats
Gullholmen

Sista ansökan
29 april
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Studiecirklar
Dessa träffar sker utanför arbetstid och kan vara
i de flesta ämnen som inte är yrkesutbildningar.
ABF – stort utbud
Idag arbetar vi på fler och flexiblare arbetstider än tidigare, vilket medför att det är
svårare att få ihop det antal deltagare som
behövs för att starta en fritidscirkel i anslutning till arbetstiden. Du har möjlighet
att söka ABF:s cirklar i din hemkommun.
Du kan gå in på ABF:s hemsidor för att få
mer information.
För ABF Göteborg www.gbg.abf.se och
för ABF Sydvästra Götaland www.abf.se/
distrikt--avdelningar/abf-vastragotaland/abf-sydvastra-gotaland/.

det tillkommer
materialkostnader
utöver cirkelavgiften står det angivet i
informationstexten för
respektive cirkel.

Medlemsrabatt
Att studera är sällan eller aldrig gratis. Som
medlem i IF Metall får du upp till 650 kronor i rabatt på ABF: s ordinarie cirkelpris,
egenavgiften är minst 100 kronor. Rabatten
får du efter genomförd cirkel från vår IF
Metall avdelning 36, mot uppvisande av
kvitto på avgiften och ett intyg från ABF där
det framgår att du varit närvarande minst
75 procent av utbildningstiden. I vissa cirklar ingår kursmaterialet och i de cirklar där

Starta en egen cirkel!
Du och dina kamrater (minst åtta) har möjlighet att starta en egen cirkel. Ta kontakt
med oss i Utbildningskommittén så undersöker vi förutsättningarna för att få er att
komma igång.

Ta med din partner
Förmånerna och medlemsrabatten gäller
inte bara för dig som är medlem i IF Metall
utan även för din make/maka, sambo eller
partner och hemmavarande barn över 14 år,
förutsatt att ni går cirkeln tillsammans.

Vill du veta mer?
Har du något du funderar över eller vill ha
mer information kan du kontakta Utbildningskommittén.

studiefördelaren 2022
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Utbildningar för förtroendevalda 2022
Datum

Kursnamn

Målgrupp

Kursplats

Sista anmälan

14–16 februari

Jämställdhet

FTV

Arken

14 januari

21–25 mars

VUFF Vår 1

FTV

Arken

25 februari*

4–5 april

Riskanalys vår

SO

Arken

4 mars

2–6 maj

VUFF Vår 2

FTV

Arken

9–10 maj

Skarpt läge

SO

Arken

8 april

1–3 juni

Ungkonferens

UF

Gullholmen

29 april

13–17 juni

VUFF Vår 3

FTV

Arken+Gullholmen

30 augusti

Medlemsutvecklarträff

Fmedl

Arken

8 juli

5–9 september

VUFF Höst 1

FTV

Arken

8 juli*

29–30 september

Riskanalys

SO

Arken

26 augusti

3–7 oktober

VUFF Höst 2

FTV

Arken

12–14 oktober

Försäkringar steg 1

FTV

Arken

9 september*

17–18 oktober

Skarpt läge

SO

Arken

16 september

7–11 november

VUFF Höst 3

FTV

Arken

14–15 november

Försäkringar steg 2

FTV

Arken

21–22 november

Arbeta i projekt

FTV

Arken

21 oktober

30 nov – 2 dec

Jämställdhet

FTV

Arken

28 oktober

19 december

Studieupptakt inför 2023

Fmedl

Vingen

18 november

Målgruppsförklaringar:
FTV = Förtroendevalda, UF = Unga förtroendevalda, SO = Skyddsombud, FMedl = Förtroendevalda medlemsutvecklare.

Utbildningskommittén Volvo Car
Dan Karlberg
☎ 0729–77 40 34
✉ dan.karlberg@volvocars.com

Kunskap
är makt

Jennie Edholm
☎ 0709–61 35 30
✉ jennie.edholm@volvocars.com
Henrik Nilsson
☎ 0729–77 40 29
✉ henrik.be.nilsson@volvocars.com
Lilly Johansson
☎ 0708–78 68 36
✉ lilly.johansson@volvocars.com

Studiefördelaren 2022
Volvo Car Verkstadsklubb, TK-porten, 418 78 Göteborg. volvocarverkstadsklubb.se
Ansvarig utgivare: Glenn Bergström. Chefredaktör: Michael Blohm. Telefon: 0707-173438.
Redaktion: Michael Blohm, Adrian Avdullahu, Dan Karlberg och Ace Ivanovski.
Redigering & grafisk form: REDskapet. Tryck: Billes, 2021.

*
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söks samtidigt.

