
GÅ EN 
FACKLIG 

KURS

→ GÅ KURSEN PÅ ARBETSTID 

→ HELT KOSTNADSFRITT 

→ FÅ EKONOMISK ERSÄTTNING



2

Du hittar alla våra kurser och anmäler dig på: 
www.sef.se/kurser 

GÅ EN KURS VIA FACKET

Kunskap är makt! Gå en kurs via Elektrikerna – det ingår i 
ditt medlemskap – och lär dig mer om hur du kan påverka 
på ditt jobb, ditt kollektivavtal och mycket mera. 

I Elektrikerna ses utbildning av medlemmar och 
förtroendevalda som en förutsättning för en stark och 
utvecklande facklig organisation. Elektrikernas alla kurser 
och kurstillfällen är samlade på samma plats så att du 
enkelt ska kunna hitta och anmäla dig till den kurs som 
intreserar dig.

ANMÄLAN
Att gå en kurs via 
Elektrikerna kostar dig 
ingenting. Du har rätt att 
gå på arbetstid och du får 
ekonomisk ersättning. 
Senast 4 veckor innan 
kursstart måste din 
kursanmälan ha kommit in. 

SÖK LEDIGT
Glöm inte att söka ledigt 
hos din arbetsgivare 
minst 2 veckor innan 
kurstillfället. Du har rätt 
till ledigt för studier enligt 
Studieledighetslagen § 3.
Om du har frågor, tveka 
inte att höra av dig till oss.
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KONTAKTA OSS!
Om du har frågor, tveka inte att höra 
av dig till oss. Ring vår medlemssrvice 
Kontakten på 0771-10 14 00 eller 
mejla kontakten@sef.se.
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1 hel- 
dag!

MÅL
Att deltagarna efter att 
ha gått kursen El-Intro 
ska förstå meningen med 
facket, vad som ingår i 
medlemskapet och hur 
man kan påverka genom 
sitt medlemskap.

SYFTE
El-Intro syftar till att 
ge medlemmar och 
blivande medlemmar mer 
information om facket, 
vad Elektrikerna har 
åstadkommit, vad man får 
som medlem och hur man 
kan påverka genom sitt 
medlemskap. 

Målgrupp: Öppen för alla

BESKRIVNING
El-Intro är kursen för dig som vill lära dig mer om ditt 
fackliga medlemskap. Under en dag med föreläsning 
och diskussioner får du en introduktion i vad det 
innebär att vara medlem i Elektrikerna. Du får bekanta 
dig med organisationen, hur vi förhandlar fram ett bra 
kollektivavtal och hur vi jobbar med arbetsmiljö. Vi kollar 
också på vilka försäkringar som ingår i medlemskapet 
och vad det innebär att jobba på ackord. Du får dessutom 
kunskap om hur förbundet är uppbyggt, vår verksamhet 
och hur du som medlem har möjlighet att påverka. 

EL-INTRO
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Målgrupp: Medlemmar

MÅL
Att deltagarna efter att ha 
gått kursen El-Medlem 
ska ha en fördjupad 
kunskap om Elektrikerna 
och meningen med vår 
förening. Deltagarna ska 
också få en förståelse för 
sambandet mellan ordning 
och reda på arbetsplatsen 
och vilken lön man har 
rätt till.

SYFTE
El-Medlem syftar till att ge 
medlemmar en fördjupad 
kunskap om facket och  
att öka intresset för att 
engagera sig i föreningen 
som förtroendevald. 
Genom att ge medlemmen 
mer kunskap om facket, 
arbetsmiljö, ackord 
och kollektivavtal ges 
förståelse på sambandet 
mellan ordning och reda 
på arbetsplatsen och vilken 
lön man har rätt till. 

BESKRIVNING
El-Medlem är en kurs på 3 dagar för dig som vill lära 
dig mer om dina rättigheter och skyldigheter på jobbet. 
El-Medlem går också igenom möjligheten att tjäna 
mer genom att jobba på ackord för dig som jobbar 
på Installationsavtalet. Du får mer kunskap om ditt 
kollektivavtal och hur vi tillsammans kan jobba för en 
bättre arbetsmiljö. Du får lära känna vår historia, fackets 
grundidé och vad en lokal fackklubb gör. Vi kollar även på 
sambandet mellan ordning och reda på arbetsplatsen och 
vilken lön man som arbetare har rätt till. Du får också en 
genomgång av dina medlemsförsäkringar.

EL-MEDLEM 3 
dagar!
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3x3 
dagar!

Målgrupp: Förtroendevalda

MÅL
Att deltagarna efter att 
ha gått kursen El-Vald 
ska ha en fördjupad 
kunskap om Elektrikerna 
och meningen med vår 
förening. Deltagarna ska 
också få en förståelse för 
sin roll som förtroendevald 
samt ökad kunskap om 
kollektivavtal, lagar och 
förhandling. Kursens mål 
är att du ska kunna ta  
enklare förhandlingar på 
ditt företag.

SYFTE
El-Vald syftar till att 
ge förtroendevalda en 
fördjupad kunskap om 
facket. Syftet är också 
att öka engagemanget 
som förtroendevald i 
föreningen. Genom att 
ge förtroendevalda mer 
kunskap vill vi även 
stärka facket lokalt på 
arbetsplatsen i form av 
högre organisationsgrad 
och mer engagerade 
medlemmar. 

BESKRIVNING
El-Vald är en kurs på 3x3 dagar för dig som är 
förtroendevald. Kursen är främst för dig som är ny i ditt 
fackliga uppdrag, men även för dig som vill fräscha upp 
dina kunskaper. På steg 1 går vi igenom medlemskapets 
värde, förbundets organisation, medlemsförsäkringarna, 
ledarskap, ideologi och kollektivavtal. På steg 2 får 
du lära dig hitta i kollektivavtalet, vad avtalet innebär 
samt hur medlemmarna har användning av det. På 
steg 3 går vi igenom och lär oss att tolka relevanta 
arbetsmarknadslagar och kopplar ihop dem med våra 
kollektivavtal. 

EL-VALD
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EL-VALD, KRAFT
Går du på Kraftverksavtalet? Vi anordnar 
en separat kurs för förtroendevalda inom 
energibranschen. Då har vi extra fokus 
på Kraftverksavtalet och deltagarna har 
möjlighet att lära av varandras erfarenheter 
från branschen.
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1 hel-
dag!

Målgrupp: Medlemmar som går på Installationsavtalet

MÅL
Att deltagarna efter att 
ha gått Ackordskursen 
ska vara redo att börja 
jobba på ackord och förstå 
ackordets betydelse för 
lönebildningen.

SYFTE
Ackordskursen syftar till 
att höja lönenivån för 
elektriker i Sverige. Vi vill 
att våra medlemmar ska 
vara idébärare av våra 
värderingar.

BESKRIVNING
Ackordskursen är för medlemmar som vill lära sig mer 
om Ackordstidlistan, börja jobba på ackord och tjäna mera 
pengar! Vi går igenom hur och varför ackordet uppkom 
som lönemodell. Vi tittar på historian om ackordet och 
vad mer än bara lönen som ett ackordsarbete kan påverka. 
Du får kunskap om vilka arbetsuppgifter som ingår i ditt 
arbete och vad du ska ta extra betalt för. Under kursen 
kommer du att lära dig att förstå hur Ackordstidlistan 
är uppbyggd och hur vi använder Ackordswebben, vårt 
webbaserade system för ackordshantering. 

ACKORDSKURS
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1 hel-
dag!

Målgrupp: Medlemmar som går på Installationsavtalet

MÅL
Att deltagarna efter att 
ha gått Avtalskursen 
ska kunna hitta i 
Installationsavtalet 
och förstå hur avtalet 
är uppbyggt samt att 
medlemmen ska förstå 
syftet och nyttan med 
kollektivavtal.

SYFTE
Avtalskursens syfte är att 
medlemmen ska förstå 
syftet och nyttan med 
kollektivavtal. Syftet är 
också att medlemmen 
ska kunna använda 
kollektivavtalet för att 
få det så bra som möjligt 
på jobbet samt vikten av 
medlemskap för att vi ska 
ha möjlighet att förhandla 
fram ett bra kollektivavtal.

BESKRIVNING
Avtalskursen är för medlemmar som går på 
Installationsavtalet och vill lära sig mer om sitt 
avtal. Vad gäller vid övertid? Vad är en hemort? Får 
man permission för att gå på begravning? På denna 
endagarskurs får du på ett enkelt och lättförståeligt sätt 
lära dig hitta i kollektivavtalet, vad avtalet innebär samt 
hur medlemmarna har användning av det. Vi diskuterar 
även vad som gäller utifrån olika scenarion hämtade från 
exempel från verkligheten. Det här är en kurs för dig som 
vill lära dig på vilket sätt du kan använda kollektivavtalet 
för att få det så bra så möjligt på jobbet!

AVTALSKURS
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Målgrupp: Medlemmar som går på Installationsavtalet

MÅL
Att deltagarna efter att ha 
gått kursen ska vara redo 
att jobba på ackord och 
förstå ackordets betydelse 
för lönebildningen. På 
så sätt vill vi öka antalet 
elektriker som arbetar på 
ackord. 

SYFTE
Ledande montörskursen 
ska hjälpa deltagarna i sin 
roll som ledande montör, 
i syfte att höja lönenivån 
för elektriker. Det är viktigt 
att våra medlemmar 
är idébärare av våra 
värderingar. 

BESKRIVNING
Ledande montörskursen är för dig som är medlem 
och som vill lära dig mer om rollen som ledande 
montör i ackordslaget, samt vilka arbetsuppgifter 
en ledande montör brukar utföra. Vi går igenom 
etableringsförhandling, förhandlingsordningen på ackord 
och hur du använder Installationsavtalet, Ackordstidlistan 
(ATL) och Ackordswebben. Under kursen får du också 
tips på hur du kan organisera ackordslaget och planera 
ackordsarbetet samt hur du ska agera i en överläggning. 
Vi tittar dessutom på ackordets historia och vad 
ackordsarbete kan påverka mer än enbart lönen. 

LEDANDE MONTÖRSKURS

1-2
dagar!
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LO:S KURSER
LO är ett samarbete mellan 14 svenska fackförbund som 
Elektrikerna är med i. LO anordnar tvär-fackliga kurser 
som du har möjlighet att ansöka till.

FLER KURSER

ABF:S KURSER
Ibland anordnar Elektrikerna också kurser tillsammans 
med ABF. ABF står för Arbetarnas Bildningsförbund 
och är Sveriges ledande studieförbund. ABF har ett 
brett kursutbud, allt från kultur till kurser om fackligt 
engagemang.

Läs mer och anmäl dig på: www.lo.se

Läs mer och anmäl dig på: www.abf.se
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Läs mer och 
anmäl dig på: 
sef.se/kurser


