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Utbildningsverksamhet 2019
I årets studiefördelare hittar du Utbildningskommitténs
kurser och konferenser som riktar sig till dig som är medlem i IF Metall.
Du kan även se aktuella utbildningar på www.volvoverkstadsklubb.se

Utbildningskommittén

Utbildningsverksamhet 2019
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, erfarenhetsutbyte, nya kontakter, insikter och kunskap i flera olika ämnen. Du får
ett miljöombyte, träffa nya kamrater, diskutera och resonera med andra deltagare och
handledare. Har du aldrig gått en facklig utbildning är du extra välkommen!
Din fackförening står för kunskap, lokaler,
handledare, mat och eventuell logi under
kursdagarna.

Du får ett skattefritt stipendium på 928 kronor för varje genomförd kursdag.
Kontakta Medlemsutvecklaren i din gruppstyrelse eller Utbildningskommittén för mer
information samt hjälp med ansökan.
Använd ditt medlemskap och din rättighet att
söka en facklig utbildning.
Sök kurs nu – Kunskap är styrka!
Hälsningar
Utbildningskommittén,
Volvo Verkstadsklubb

Utbildningar för medlemmar 2019
Datum
4–6 feb
4–6 feb
18–20 feb
4–6 mars
4–6 mars
8 mars
13+20+27 mars
18–20 mars
19–21 mars
21 mars
18–20 mars
1–2 april
1–3 april
4 april
4–5 april
8–10 april
2 maj
2 maj
6–8 maj
13–15 maj
20–22 maj
20–22 maj
23 maj
24 maj
3–5 juni
11–13 juni
26–28 aug
26–28 aug
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Kursnamn
Medlem i facket
Medlem 55 +
Fackets försäkringar
Medlem i facket
Medlem 55 +
Kvinnors arbetssituation i industrin
Medlem 55+
Medlem i facket
Medlem i facket
Läs för mig pappa
Samhället och facket
Kommunicera rätt 1
Medlem 55 +
EXPO
Självförsvar för kvinnor
Medlem i facket
Blivande förälder
Min pension
Medlem 55 +
Medlem i facket
Medlem i facket – Lätt Svenska
Medlem 55+ - Internat
Läs för mig pappa
Schyst resande
Medlem i facket – Internat
Medlem 55 + - Internat
Fackets försäkringar
Medlem 55 + - Internat
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Målgrupp
MU
MÖ55
MU
MU
MÖ55
AM
MÖ55
MU
MU
AM
AM
MU30
MÖ55
AM
KM
MU
AM
AM
MÖ55
MU
MU
MÖ55
AM
MU30
MU
MÖ55
MU
MÖ55

Kursplats
SKF
SKF
Arken
SKF
Kungälv
SKF
Härryda
Kungälv
Härryda
Göteborg
Arken
Arken
SKF
SKF
Kungälv + SKF
SKF
SKF
SKF
Mölndal
Mölndal
SKF
Lilla Brattön
Kungälv
Arken
Lilla Brattön
Lilla Brattön
Arken
Lilla Brattön

Sista ansökan
14 dec 2018
14 dec 2018
22 jan
25 jan
25 jan
26 jan
1 feb
8 feb
8 feb
8 feb
22 feb
8 mars
22 feb
22 feb
22 feb
1 mars
22 mars
22 mars
29 mars
5 april
12 april
12 april
12 april
18 april
26 april
3 maj
12 juli
14 juni

Datum
2–4 sept
9–11 sept
19 sept
16–18 sept
16-18 sept
23–25 sept
23–25 sept
30 sept –2 okt
4+11+18 okt
8+15+22 okt
14–15 okt
15–17 okt
28–30 okt
31 0kt
4–6 nov
7–8 nov
11–13 nov
14 nov
18–20 nov
29 nov
2–4 dec
9 dec
9–11 dec

Kursnamn
Medlem i facket
Medlem i facket – Internat
Läs för mig pappa
What the fack
Medlem 55 + - Internat
Medlem i facket
Tjejkurs - Internat
Medlem 55 +
Medlem i facket
Medlem 55 +
Kommunicera rätt 2
Medlem i facket
Medlem i facket - Engelska
El Chocko
Medlem 55 +
Självförsvar för Kvinnor
Medlem i facket
Min Pension
Medlem 55 +
Lyxfällan julspecial
Medlem i facket
Grooming
Medlem 55 +

Målgrupp
MU
MU
AM
MU30
MÖ55
MU
KM
MÖ55
MU
MÖ55
MU30
MU
AM
AM
MÖ55
KM
MU
AM
MÖ55
MU30
AM
AM
MÖ55

Kursplats
Mölndal
Lilla Brattön
Göteborg
Arken
Lilla Brattön
SKF
Gullholmen
SKF
SKF
Härryda
Arken
Härryda
SKF
SKF
Kungälv
Kungälv + SKF
Kungälv
SKF
SKF
Arken
SKF
Arken
Mölndal

Sista ansökan
14 juni
14 juni
16 aug
16 aug
16 aug
16 aug
23 aug
23 aug
23 aug
30 aug
6 sept
6 sept
20 sept
20 sept
27 sept
4 okt
4 okt
4 okt
11 okt
1 nov
25 okt
8 nov
1 nov

Målgruppsförklaringar:
MU = Medlem utan uppdrag
AM = Alla medlemmar
KM = Kvinnliga medlemmar
MU30 = Medlem under 30 år
MÖ55 = Medlem över 55 år.

Fler utbildningar finns att
hitta i IF Metall Göteborgs
studiekatalog.
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Tvärfackliga utbildningar
På dessa utbildningar träffar du kamrater
från olika fackförbund.

El Choco
Målgrupp: Alla medlemmar med eller utan
uppdrag.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag.
Innehåll: 27-årige Jonas Andersson arresterades på en flygplats i Bolivia med nästan tre
kilo kokain i väskorna. Hans första tid på det
ökända fängelset El penal de San Pedro blev
Kurstillfälle
1

Datum
31 oktober

en kamp för livet. Men
åren i fängelset
blev också en
vändpunkt i
Jonas liv. En
fängslande föreläsning
om livet, kampen, drogmissbruk
och vägen ut.
Kursplats
SKF

Sista ansökan
20 september

Medlem i facket
Målgrupp: Medlemmar utan uppdrag.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag.
Innehåll: Utbildningen är en grundutbildning
för medlemmar.
Här går man bland annat igenom:
◾ Vad är facket och vad har du för nytta av
Kurstillfälle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 – Steg 1
12 – Steg 2
12 – Steg 3
13
14
15
16
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Datum
4–6 februari
4–6 mars
19–21 mars
18–20 mars
8–10 april
13–15 maj
20–22 maj
3–5 juni
2–4 september
9–11 september
23–25 september
4 oktober
11 oktober
18 oktober
15–17 oktober
28–30 oktober
11–13 november
2–4 december
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ditt medlemskap?
◾ Vilka frågor gäller för facket idag och i
framtiden?
◾ Vad används medlemsavgiften till?
◾ Kursen bygger till stor del på deltagarnas
eget engagemang. I kursen arbetar deltagarna
mycket med grupparbeten och redovisningar.
Kursplats
SKF
SKF
Härryda, Råda rum
Kungälv
SKF
Mölndal
SKF – Lätt Svenska
Lilla Brattön – Internat
Mölndal
Lilla Brattön – Internat
SKF
SKF
SKF
SKF
Härryda, Råda rum
SKF – Engelska
Kungälv
SKF

Sista ansökan
14 dec 2018
25 januari
8 februari
8 februari
1 mars
5 april
12 april
3 augusti
14 juni
14 juni
16 augusti
23 augusti*

6 september
20 september
4 oktober
25 oktober

*Alla steg söks samtidigt.

Blivande förälder
Målgrupp: Alla medlemmar med eller utan
uppdrag.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag samt står för
måltider, lokal, handledare, material med
mera.
Innehåll: Kursen syftar till att öka kunskapen
för vilka regler som gäller bland annat vid
Kurstillfälle
1

Datum
2 maj

graviditet och föräldraledighet. Vad har du
egentligen för rättigheter och skyldigheter?
Under dagen berör vi ämnen som:
◾ Diskriminering.
◾ Jämställdhet.
◾ Föräldrapenning/tillfällig föräldrapenning
vad är det för skillnad?
◾ Försäkringar.
Kursplats
SKF

Sista ansökan
22 mars

EXPO – vilka är krafterna bakom
främlingsfientlighet och rasism?
Målgrupp: Alla medlemmar med eller utan
fackligt uppdrag.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag samt står för
måltider, lokal, handledare, material med
mera.
Innehåll: Vi har under de senaste åren kunnat konstatera att främlingsfientligheten och
rasismen växer, debatt klimatet i samhället
Steg
1

Datum
4 april

hårdnar och man viftar bort fakta som inte
stöder sin egen tes som ”fake news”. Vilka
vinner på en framväxande rasism och vilka
blir förlorarna? Vad står IF Metall i detta?
I samarbete med Expo bjuder vi in till en dag
där fakta står i centrum och vi går på djupet i
vilka krafter som exploaterar rasism och
främlingsfientlighet för sin egen vinning.

Kursplats
SKF

Sista ansökan
22 februari

Min Pension
Målgrupp: Alla medlemmar med eller utan
uppdrag.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag samt står för
måltider, lokal, handledare, material med
mera.
Innehåll: Hur kommer din ekonomi att se ut
efter arbetslivet?
Kurstillfälle
1
2

Datum
2 maj
14 november

Idag känns kanske de här frågorna avlägsna, men dagens pensionssystem kräver att du
är aktiv från första dagen i arbetslivet. Är du
inte det, riskerar du i värsta fall att sluta dina
dagar som fattig pensionär. Under dagen går
vi igenom hur pensionssystemet och regelverket är upplagt, samt kommer med en del tips
och lite att fundera över.
Kursplats
SKF
SKF

Sista ansökan
22 mars
4 oktober
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Medlem 55 +
Målgrupp: Alla medlemmar över 55 år. Uttagningen till kursen sker efter ålder, äldst först
och så vidare.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag samt står för
måltider, lokal, handledare, material med
mera.
Innehåll: Kursen kan lite skämtsamt kallas
Kurstillfälle
1
2
3 – Steg 1
3 – Steg 2
3 – Steg 3
4
5
6
7
8
9
10
11 – Steg 1
11 – Steg 2
11 – Steg 3
12
13
14

Datum
4–6 februari
4–6 mars
13 mars
20 mars
27 mars
1–3 april
6–8 maj
20–22 maj
11–13 juni
26–28 augusti
16–18 september
30 september – 2 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
4–6 november
18–20 november
9–11 december

för pensionsförberedande kurs. Under dessa
dagar medverkar bland annat Folksam som
berättar om och förklarar pensionssystemet
och olika försäkringsfrågor.
Även Fonus kommer att medverka för att
förklara och informera om arvsregler, testamente och bodelning. Utöver det kommer vi
även prata en del om sjukvårdspolitiken.
Kursplats
SKF
Kungälv
Härryda, Råda rum
Härryda, Råda rum
Härryda, Råda rum
SKF
Mölndal
Lilla Brattön - Internat
Lilla Brattön - Internat
Lilla Brattön - Internat
Lilla Brattön – Internat
SKF
Härryda, Råda rum
Härryda, Råda rum
Härryda, Råda rum
Kungälv
SKF
Mölndal

Sista ansökan
14 dec 2018
25 januari
1 februari*

22 februari
29 mars
12 april
3 maj
14 juni
16 augusti
23 augusti
30 augusti*

27 september
11 oktober
1 november

*Alla steg söks samtidigt.

Avdelning 36–utbildningar
På dessa utbildningar träffar du kamrater från
olika IF Metall-arbetsplatser runt om i Göteborg.

Göteborg

Självförsvar för kvinnor
Målgrupp: Alla medlemmar med eller utan
uppdrag.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag samt står för
måltider, lokal, handledare, material med mera.
Innehåll: IF Metalls ungdomskommitté bjuKurstillfälle
1
2

6

Datum
4–5 april
7–8 november
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der in till en dag då vi pratar om självförsvar.
Vi kommer både lära oss praktiska övningar
och prata om självkänsla, självförtroende och
feminism. I hopp om att man ska kunna
känna sig tryggare på vägen hem på kvällen
exempelvis.
Kursplats
Kungälv + SKF
Kungälv + SKF

Sista ansökan
22 februari
27 september

Kvinnors arbetssituation i industrin
– den dubbla stressen
Målgrupp: Alla medlemmar med eller utan
uppdrag.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag samt står för
måltider, lokal, handledare, material med
mera.
Innehåll: Stress är ett utbrett samhällsproblem. IF Metalls undersökningar om arbetsmiljö visar att kvinnor i högre utsträckning
drabbas av stress. Orsakerna till stress varierar, men beror bland annat på repetitiva arbetsmoment, snäv bemanning och tajtare produktion, oro för bristande kompetensutveckling i yrket och oregelbundna arbetstider.
Steg
1

Datum
8 mars

En ytterligare
stressfaktor är att
få ihop arbetslivet
med det övriga
livet. Här tar ofta
kvinnor ett större ansvar för hem och hushåll,
organisering och planering av familjens fritidsaktiviteter och sociala liv samt vård av
barn och nära anhöriga. Ofta tillkommer
också oron över den egna ekonomin och pensionen samt rädsla för att förlora jobbet. Kvinnor utsätts för stress både i arbetslivet och
privat, vilket vi kallar den dubbla stressen.

Kursplats
SKF

Sista ansökan
26 januari

Läs för mig pappa!
Målgrupp: Inspirationsdag för män inom LOförbunden.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag samt står för
måltider, lokal, handledare, material med
mera.
Innehåll: En medveten satsning då forskning
visar att män läser mer sällan för barn.
En heldag då du som pappa, farfar, morfar
eller liknande får träffa en författare och en
bibliotekarie som lär ut mer om barns språkKurstillfälle
1
2
3

Datum
21 mars
23 maj
19 september

utveckling, läsförmåga
och om vilka böcker
som passar barns olika
åldrar.
Män som läser för
barn är en viktig manlig
förebild. Berättelser,
böcker och läsning hör
också till männens
värld.

Kursplats
Göteborg
Kungälv
Göteborg

Sista ansökan
8 februari
12 april
16 augusti
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Volvo Verkstadsklubbs Utbildningar
På dessa utbildningar träffar du
enbart Volvokamrater.

Utbildningskommittén

Kommunicera rätt
Målgrupp: Medlemmar under 30 år.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag samt står för
måltider, lokal, handledare, material med
mera.
Innehåll: På den här kursen kommer vi att
Kurstillfälle
1
2

Datum
1–2 april
14–15 oktober

diskutera ämnen som:
◾ Kroppsspråk.
◾ Självkänsla.
◾ Grupputveckling.
◾ Förhållningssätt.
◾ Kommunikation.
Kursplats
Arken
Arken

Sista ansökan
8 mars
6 september

Schyst resande
Målgrupp: Medlemmar under 30 år.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag samt står för
måltider, lokal, handledare, material med
mera.
Innehåll: Schyst resande är en ideell organisation som arbetar med att föreläsa om att
Kurstillfälle
1

Datum
24 maj

lyfta de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet.
Vad är det egentligen vi betalar för när vi
köper en billig resa? Vet du hur arbetsförhållandena ser ut hos de personer du stöter på
under resans gång? Höj medvetandet. Ta reda
på hur man kan resa med ett gott samvete.
Kursplats
Arken

Sista ansökan
18 april

Tjejkurs
Målgrupp: Kvinnor/tjejer som är medlemmar
i IF Metall.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag samt står för
måltider, lokal, handledare, material med
mera.
Innehåll: Utbildningen genomförs för att få
tjejer att bli nyfiken på fackliga frågor. För att
skapa intresse, engagemang och nätverk.
Kurstillfälle
1

8

Datum
23–25 september
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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
23 augusti

Grooming
Målgrupp: Alla medlemmar.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag samt står för
måltider, lokal, handledare, material med
mera.
Innehåll: Grooming har funnits i alla tider,
men det är först i modern tid, i samband med
den explosionsartade utvecklingen av interKurstillfälle
1

Datum
9 december

net, som allt fler har hört talas om det. Dock
är kunskapen fortfarande låg bland såväl barn
som vuxna. Vad är Grooming? För att kunna
skydda barnen i vår omgivning måste vi förstå
den värld av sociala medier som barnen växer
upp i som en naturlig del av sina liv. En föreläsning som handlar om barnsexhandel och
barns utsatthet på nätet.
Kursplats
Arken

Sista ansökan
8 november

Lyxfällan julspecial
Målgrupp: Alla medlemmar under 30.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag samt står för
måltider, lokal, handledare, material med
mera.
Innehåll: Privatkonsumtion av varor tenderar att bli mer baserat på lån och julklappspressen blir allt större! Vilka problem förKurstillfälle
1

Datum
29 november

knippas med det?
Under dagen kommer vi att gå igenom:
◾ Lite om budget och familjeekonomi.
◾ Olika former av lån.
◾ Handla på internet – nya metoder och risker.
◾ Skuldsanering.
◾ Hur handlar man etiskt och moraliskt rätt.
Kursplats
Arken

Sista ansökan
1 november

Fackets försäkringar
Målgrupp: Medlemmar utan uppdrag.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag 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.
Kurstillfälle
1
2

Datum
18–20 februari
26–28 augusti

◾ Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA.
◾ Tjänstegrupplivförsäkring TGL.
Vi kommer under dessa dagar
även gå igenom avtalspensionen och rehabiliteringskedjan, samt Volvo Verkstadsklubbs lokala försäkringar så som hemförsäkringen med flera.
Kursplats
Arken
Arken

Sista ansökan
22 januari
12 juli
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Samhället & facket
Målgrupp: Alla medlemmar med eller utan
uppdrag.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag samt står för
måltider, lokal, handledare, material med
mera.
Innehåll: Utbildningen riktar sig till dig som
vill veta mer om hur facket och samhället
hänger ihop, vi kommer även att diskutera
följande:
◾ Rätten till ett värdigt arbetsliv?
◾ Hur ser arbetarrörelsen på allmän välfärd?
Kurstillfälle
1

Datum
18–20 mars

◾ Vilka partier finns och hur påverkas vi av
politik?
◾ Kan jag vara med och påverka vilka beslut
som fattas?
◾ Ska en fackförening bry sig om politik eller
inte?
Kursplats
Arken

Sista ansökan
22 februari

What the fack
Målgrupp: Alla medlemmar under 30.
Ersättning: IF Metall betalar ut ett skattefritt
stipendium på 928 kronor/dag samt står för
måltider, lokal, handledare, material med
mera.
Innehåll: Vilka möjligheter har jag att påverka min situation på jobbet? Vilka lagar och
Kurstillfälle
1

10

Datum
16–18 september
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avtal styr min vardag på golvet? Varför är jag
med i facket? Vad är facket och vad har jag
för nytta av mitt medlemskap?
Vill du veta mer om dessa frågor och är
under 30? Då är du helt rätt person för denna
utbildning.

Kursplats
Arken

Sista ansökan
16 augusti

Utbildningar för förtroendevalda 2019
Datum
15 feb
18–19 mars
25–27 mars
1–5 april
8–9 april
6–10 maj
13–14 maj
20–22 maj
10–14 juni
2 sept
9–13 sept
30 sept–1 okt
7–11 okt
14–15 okt
23–25 okt+31 okt–1 nov
4–8 nov
11–12 nov
13–15 nov
16 dec

Kursnamn
Bemanningsavtalet
Skarpt läge
Jämställdhetsutbildning FTV
VUFF 1:1
Riskanalys
VUFF 1:2
Arbeta i projekt
Ung förtroendevald
VUFF 1:3
Medlemsutvecklarträff
VUFF 2:1
Riskanalys
VUFF 2:2
Skarpt läge
Försäkringsutbildning FTV
VUFF 2:3
Arbeta i projekt
Jämställdhetsutbildning FTV
Studieupptakt

Målgrupp
F
SO
F
F
SO
F
SO
UF
F
F
F
SO
F
SO
F
F
SO
F
F

Kursplats
Vingen
Vingen
Vingen
Arken
Vingen
Arken
Vingen
Arken
Gullholmen
Vingen
Arken
Vingen
Arken
Vingen
Vingen
Arken
Vingen
Vingen
Vingen

Målgruppsförklaringar: F = Förtroendevalda, UF = Unga förtroendevalda, SO = Skyddsombud.

Sista anmälan
18 jan
15 feb
22 feb
1 mars*
8 mars
12 april
18 april
12 juli
16 aug*
23 aug
13 sept
20 sept
11 okt
11 okt
15 nov

*Alla steg söks samtidigt.

Fritidscirklar
Startdatum
Start 13 februari
Start 25 september

Kursnamn
Mat med Markku – Vår
Mat med Markku – Höst

Målgrupp
AM
AM

Kursplats
Göteborg
Göteborg

Sista anmälan
11 januari
16 augusti

Mat med Markku
Målgrupp: Alla medlemmar.
Ersättning: Ingen ersättning utgår då detta är
en fritidsaktivitet.
Innehåll: Mat med Markku är en fritidscirkel
där du lär dig att laga god mat på ett enkelt
sätt. Varje kurstillfälle avslutas med en gemensam måltid. 6 onsdagskvällar á 3 timmar.

Pris: Avgiften är 1 500 kr per person, och då
ingår råvarorna. När du har genomfört cirkeln med minst 75 procents närvaro får du
tillbaks 650 kronor genom ditt medlemskap i
IF Metall. Detta gäller även för medföljande
make/maka, sambo, partner och hemmavarande barn över 14 år.
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Stort utbud hos ABF
Idag arbetar vi på fler och flexiblare arbetstider än tidigare. Det 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.
ABF:s utbud kan du finna i deras kurskatalog, som skickas ut till hushållen i flera
kommuner. Du kan även gå in på ABF:s
hemsidor för att få mer information. För
ABF Göteborg www.gbg.abf.se och ABF
Sydvästra Götaland www.svg.abf.se . Du
kan även ringa till dem och be att de skickar hem katalogen. Telefon: 031-774 31 00
Göteborg och 0303-16155 Sydvästra Götaland.
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 genomgången 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 det tillkommer materialkostnader utöver cirkelavgiften står det angivet i
informationstexten för respektive cirkel.
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.
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.
Vill du veta mer?
Något du funderar över eller vill ha mer information kan du kontakta Utbildningskommittén.

Utbildningskommittén
Dan Karlberg

Telefon: 0729-77 40 34

Mejl: dan.karlberg@volvocars.com

Sofia Rodin

Telefon: 0728-87 03 45

Mejl: sofia.rodin@volvocars.com

Henrik Nilsson

Telefon: 0729–77 40 29

Mejl: henrik.be.nilsson@volvocars.com

Jennie Edholm

Telefon: 0709–61 35 30

Mejl: jennie.edholm@volvocars.com

Daniel Kristoffersson

Telefon: 0739–02 83 53

Mejl: daniel.kristoffersson.2@volvo.com
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