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Gemensamma riktlinjer
för tvärfacklig utbildning
Den fackliga utbildningen ska genom en gemensam studieorganisation ge medlemmar och förtroendevalda kunskap och kompetens att
möta utmaningar. En stark fackföreningsrörelse behöver väl utbildade
medlemmar och förtroendevalda för att utveckla det framtida fackliga
arbetet.

Vår målsättning är:
att tillsammans utveckla och rekrytera till de tvärfackliga utbildningarna.
att genomföra gemensamma studieorganisatörsutbildningar.
att genomföra utbildningar i pedagogik för att utveckla gemensamma handledarlag.
att öka antalet tvärfackliga medlemsutbildningar och introduktioner.
att öka antalet tvärfackliga fackligt politiska medlemsutbildningar.
att öka antalet tvärfackliga ungdomsutbildningar.
att visa öppenhet, ödmjukhet för våra olika roller.
att i de fall konflikter uppstår, ha som mål att lyssna på varandra och lösa dessa.

Ansvar och roller
LO-distriktet ska ha ett huvudansvar och en samordnande roll för
den gemensamma planeringen.
Förbunden och förbundens avdelningar ska ansvara för inventering och rekrytering av deltagare och handledare. Förbunden har också ansvar för den interna informationsspridningen.
ABF är en pedagogisk resurs och har ansvaret för att genomföra utbildningarna. Arbetarrörelsens folkhögskolor är en ytterligare resurs.
Varje organisation har sitt ansvar och sin roll i enlighet med ovanstående. Dessa organisationer ska tillsammans ses som ett team för
att planera, genomföra och utveckla den regionala tvärfackliga utbildningsverksamheten. Arbetssättet ska kännetecknas av öppenhet,
lyhördhet och gemensam syn.
Varje år kallar LO distrikten till planering. Miniminivån är gemensamma medlemsutbildningar. Därutöver planeras och genomförs de
utbildningar som regionalt efterfrågas. För att skapa en samhållen utvecklingsväg ska den regionala studieorganisationen stå i tät relation
till de centrala kurserna i LOs Kunskapssystem.
Utvärdering och uppföljning
Varje år ska genomförd verksamhet utvärderas och rapporteras. Verksamheten ska redovisas genom ABFs redovisningssystem. LOs centrala
utbildningskommitté är mottagare av redovisningen och ansvarig för
återkoppling till den gemensamma studieorganisationen.

första steget in i en ny och rättvis värld!
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