Vi vill hjälpa dig att förbereda
dina elever på arbetslivet
Många elever är positivt inställda till facket men har inte alltid en
tydlig bild av vad facket är och vilken roll vi spelar. Som ung och
ny på arbetsmarknaden är det extra viktigt med baskunskaper om
rättigheter och skyldigheter på jobbet. Med vår skolinformation
vill vi förbereda dina elever på arbetslivet och den svenska modellen.
Kommunal ser det som sin uppgift att göra unga medvetna om fackligt medlemskap. Utgångspunkten är förbundets egna skolinformationsmaterial och våra
skolinformatörer som både digitalt, analogt och genom fysiska möten vill hjälpa
till att förbereda eleverna inför deras intåg på den svenska arbetsmarknaden.
Det finns många moment och delar under utbildningen där eleverna kommer i
kontakt med lagar och bestämmelser som de senare kommer att arbeta utifrån
i sin yrkesvardag. I ämnet samhällskunskap behandlas bland annat arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö - områden där Kommunal kommer att ha en
tongivande roll under elevernas yrkesliv.

Vilka är Kommunal?
Kommunal är ett fackförbund med över en halv miljon medlemmar. Vi arbetar
inom 12 branscher och flera hundra yrken i kommuner, landsting och privat
sektor. Tiotusentals Kommunalmedlemmar är fackligt aktiva på sina arbetsplatser och påverkar sin arbetssituation varje dag.
Med cirka 70 centrala kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationer eller mellan stora företag och Kommunal direkt ger vi
medlemmarna bättre villkor på deras arbetsplatser.
Kommunal, och andra fackföreningar, är en del av vad som kallas för den ”Svenska
modellen”, något som är unikt för Sverige. I många andra länder regleras löner
genom lagstiftning, men här är det förhandlingar mellan fackföreningar och
arbetsgivare som leder fram till våra arbetsvillkor.
Vad kan Kommunal erbjuda dig och dina elever?
I den skolinformation som vi erbjuder lyfter vi följande punkter som är till nytta
för dig och dina elever:
» Den svenska modellen och kollektivavtal
» Arbetsmiljö och förutsättningar
Detta får
» Lön och anställningsvillkor
eleverna!
» Möjlighet att påverka sina arbetsförhållanden
» Anställningsformer
Vi gör också presentationer om ett specifikt område som läraren eller skolan
önskar. Presentationerna kan variera från 15 upp till 60 minuter.
Skulle ni vilja ha ett längre pass är det möjligt att anordna fördjupningar och
det görs i sådana fall i samråd med ansvarig skolinformatör.
Kontakta Kommunal
Vi ser fram emot att höras inom en snar framtid. Har du frågor eller vill boka oss,
tveka inte att höra av dig - kontaktuppgifterna hittar du här nedan.
För kontakt och bokning av skolinformation, kontakta:
Namn:

Kontaktuppgifter:

Avdelning:

