
För oss är det viktigt att du som förtroendevald känner dig trygg och att du utvecklas i din roll. Därför erbjuder förbundet 
kurser till dig som är förtroendevald och/eller skyddsombud. Här kan du läsa mer om vad som gäller samt vilka kurser som 
ligger närmast i tiden. Mer information samt övriga kurser hittar du på vår webbplats, under officersforbundet.se/kurser.

• Som facklig förtroendeman har du rätt till ledighet för att gå facklig utbildning. 

• Kurserna kostar inget att gå och vi betalar för resan till och från kursorten. Mat ingår och vid flerdagarskurser ingår också boende. 

• Är du ny förtroendevald - då är Förbundskurs 1, FK1 den kurs du ska gå. 

• Avtals- och utbildningskonferenserna är främst avsedda för förtroendevalda i föreningsstyrelsen. 

• Har du hittat en kurs du vill gå så anmäl ditt intresse till din förening.
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Kurser för dig som är förtroendevald

Förbundskurs 2
FK 2 är en facklig förhandlingskurs som vänder sig till 
förtroendevalda med erfarenhet av styrelsearbete och 
förhandlingar på lokal nivå. 

Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper 
och färdigheter i förhandlingstaktik, förhandlingsteknik samt 
samverkan. 

Kursen bygger till stor del på ”rollspel” där deltagarna själva 
”spelar” representanter för arbetsgivare och arbetstagar-
organisationer. Spelet grundar sig på aktuella avtal inom 
Försvarsmakten. 

Kursdeltagarna ska ha genomfört Förbundskurs 1, FK1.

När: 8-15 oktober
Sista anmälningsdag: 19 juni

Fler kurser - ht 19
Förbundskurs 1, del 1
När: 20-21 augusti
Sista anmälningsdag: 19 juni

Förbundskurs 1, del 2
När: 24-25 september
Sista anmälningsdag: 21 augutsti

Arbetsmiljökurs
När: 5-7 november
Sista anmälningsdag: 25 september

Arbetsmiljörätt för chefer
När: 14 november
Sista anmälningsdag: 11 oktober

Avtalskonferenser
Avtals- och utbildningskonferens nr 2
När: 30 september - 1 oktober
Sista anmälningsdag: 21 augusti

Avtals - och utbildningskonferens nr 3, inkl. skyddsombud
När: 25-26 november
Sista anmälningsdag: 16 oktober
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