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Utbildningar för förtroendevalda i avd i Halland 2020 

Kunskap är en grundförutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och 

utvecklingen på din arbetsplats. Grundutbildningen ger dig kunskap om Vårdförbundet och 

förutsättningar för att Du ska kunna utföra ditt uppdrag och det är därför av största vikt att du 

går hela utbildningen för att få grunderna i ditt nya uppdrag, den består av dag 1-4 men är 

delad i två delar. 

 

 Facklig grundutbildning dag 1 – introduktionsdag 

 Utbildningen omfattar 1 dag och genomförs på Vårdförbundets kansli, Sperlingsgatan 5 

Halmstad och den planeras hållas; 

15 januari, 3 februari, 16 april, 5 maj, 8 september, 5 november och 1 december  

 

Facklig grundutbildning dag 2-4  

Den genomförs i Malmö. 

Utbildningen sker i nationell regi, med förtroendevalda från enhet Syd Skåne, Blekinge och 

Halland, utbildningen bygger på att du först har deltagit på dag 1, engagerat dig i  

anvisade egenstudier och medverkar under samtliga dagar. Du anmäler dig till det tillfälle som 

passar dig bäst.  
Under året planerade utbildningstillfällen i Malmö; 

21-23 januari, 4-6 februari, 3-5 mars, 17-19 mars, 21-23 april, 12-14 maj, 15-17 september,  

6-8 oktober, 20-22 oktober, 10-12 november, 24-26 november och 8-10 december.  

 

Temautbildningar 

Alla förtroendevalda oavsett arbetsgivare är välkomna till temautbildningarna.  

Syftet är en kunskaps/ fördjupning i respektive ämne och kopplas till behov av 

kunskapspåfyllning för dig som förtroendevald. 

Observera att temautbildningarna planeras vid två tillfällen med samma innehåll, det ger 

möjlighet att välja på två datum. 

 

Tema Arbetsmiljö  17 mars eller 2 april 

Tema Arbetstid  18 maj eller 19 maj 

Tema Lön och Karriär  26 augusti eller 3 september 

 

Under året planeras följande kompetensutbildningstillfällen: 

Huvudskyddsombud HSO utbildningsdag 16 januari, 18 mars, 27 augusti och 4 november 

Utbildningsinternat för förtroendevalda 9-10 december 

Utbildningstillfällen för förtroendevalda via HSO (i varje förvaltning/ kommun).  

Datum för detta ges av varje HSO. 

 

Program med innehåll, tider, lokal m m kommer att finnas 4-6 veckor innan planerad 

utbildning. Du kan redan planera in utbildningsdagarna och förbereda din arbetsgivare på när 

du behöver vara ledig med lön för ditt fackliga uppdrag. 

Anmälan till utbildningarna sker via https://aktiviteter.vardforbundet.se  

Det är viktigt att du anmäler dig i tid både till oss och din arbetsgivare. 

 

 

 

https://aktiviteter.vardforbundet.se/

