
GAF’s Pedagogiska år 
 

GAF erbjuder dig en unik möjlighet till utveckling som fackligt aktiv.  

Under ett års tid får du möjlighet till att fortbilda dig som handledare 

och kombinera teori med praktik på ett flertal fackliga kurser.  

Du får under året tillgång till en mentor som du kommer ha ett samtal 

med efter du har praktiserat på en kurs. Du kommer under ditt 

studieår träffa de mest meriterande fackliga handledare som 

Västsverige har att erbjuda! 

Hur gör vi? 
 Kursen startar med en tredagars pedagogisk grundutbildning. Därefter följer 

enstaka kvällsträffar samt sex stycken heldagar uppdelat på tre tillfällen.  
Vid din grundutbildning får du välja ett antal kurser som du skall praktisera 

som handledare på, detta tillsammans med en erfaren handledare. 
Målsättningen är att du efter studieåret är slut handlett minst nio dagars 

fackligutbildning, både tvärfackliga och förbundsspecifika kurser.  
 

När träffas vi? 
Utbildningen startar 5-7 september 2017 med en grundutbildning.    

Fortsättningsutbildningen sker därefter 7-8 december 2017, 1-2 februari samt 
31 maj-1 juni 2018. Kvällsträffarna är 9 november 2017, samt 22 mars och 26 

april 2018.   
 

Förkunskap och förutsättningar? 
Du är fackligt intresserad och vill göra en insats för dina och andras 

arbetskamrater!  
Kursen kombinerar ABF’s tredagars pedagogiska grundutbildning och ABF 
och Kommunal Västs fortsättningsutbildning. Du skall genomgå samtliga 

kursmoment för att delta.  
 

Anmälan: 
Sista anmälningsdatum är den 15 maj, 2017. Anmälan sker till ditt förbund. 

För ytterligare information kontakta skolans föreståndare via 
joachim.hurtig@abf.se eller se hemsida: gaf1919.wordpress.com 

I samverkan med GAF, Runö Folkhögskola, Kommunal, Byggnads, ABF och 
Västra Götalandsregionen 

  



Till anmälande organisation: 
 

Målgruppen är bred för att nå en spets 
Tanken är att i första hand attrahera förtroendevalda som inte är överbelastade 
och introducera förtroendevalda till att genomföra facklig aktivitet som är rolig 

och belönande. Med detta sagt är det inte bara unga och gröna som åsyftas, 
utan alla som ni tror kan passa utifrån de roller som de har idag.  

 
Deltagaravgift 

Deltagaravgiften är 2500 kr och faktureras av GAF efter uppstart.  
Priset är väldigt lågt satt då ett flertal organisationer delar på kostnaderna. 

Deltagaravgiften förutsätter att nuvarande organisationer står för sin insats, i 
annat fall kommer deltagaravgiften korrigeras.  

 
Förlorad förtjänst 

Vid grund- och fortsättningsutbildning gäller; 
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst/stipendium  

 utifrån sitt eget reglemente – kvällarna betraktas som fritidsstudier, i den mån 
den studerande inte arbetar då. I så fall står anmälande organisation för 

eventuell förlorad förtjänst.  
 

Vid arbete/praktik 
När deltagaren genomför en tvärfackligkurs som handledare, får deltagaren lön 

utav ABF.  
Om förbunden vill ta lönekostnaderna och fakturera ABF går det att 

genomföra vid överenskommelse.  
Genomför handledaren en förbundsspecifik kurs står det egna förbundet för lön 

under kursen.  
 

Mentorskap 
Tiden deltagaren får med en mentor ingår i den förberedelse och efterarbetstid 
som ingår i ABFs kurser. Vid varje facklig ABF kurs i RFS Göteborg ingår 4 

timmars förberedelse och efterarbetstid.  


