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Så funkar det  
på jobbet

– gratis information om arbetslivet



Så funkar det på jobbet
– kostnadsfri skolinformation från LO
Det är viktigt med baskunskaper om rättigheter och skyldigheter 
på jobbet. Det är extra viktigt för den som är ung, osäker och ny 
på jobbet. Genom LOs skolinformation vill vi hjälpa till att stärka 
elevernas kunskaper om jobbet och arbetsmarknaden.

Därför har vi satt ihop tre klassrumspresentationer, en för varje årskurs. Varje 

presentation tar cirka 40 minuter och utförs av en engagerad skolinformatör. 

Presentationerna är anpassade till och erbjuds elever på gymnasieskolans 

högskoleförberedande program, SFI och Komvux.

Materialet baserar sig på LOs erfarenheter från mer än tio år med facklig 

hjälptelefon samt ett 40-årigt informationsarbete i den svenska skolan.

Vad Vinner dina eleVer?
Den svenska arbetsmarknaden skiftar snabbt. Allt fler byter jobb allt oftare 

samtidigt som många ungdomar byter bransch ett flertal gånger i livet. För 

att kunna hävda sig på en ombytlig arbetsmarknad så krävs kunskaper om 

villkoren för dagens arbetstagare och vad de kan vänta sig i framtiden. Vilka 

regler och lagar styr vad arbetsgivaren kan kräva och vilka rättigheter och 

skyldigheter har du som arbetstagare? LOs skolinformation syftar till att 

öka kunskaperna om arbetslivet för de elever som ska sommarjobba eller ta 

steget ut i yrkeslivet.

Vad Vinner Skolan?
Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskaper till eleverna och göra 

dem väl rustade inför ett innehållsrikt och ombytligt liv. Att kostnadsfritt 

boka en klassrumspresentation med någon av LOs skolinformatörer innebär 

en möjlighet att erbjuda eleverna aktuell information om vad de behöver 

veta innan de tar steget ut på arbetsmarknaden. Skolinformatörerna ger 

också lärarna en inblick i vilka frågor som är viktigast att uppmärksamma på 

dagens arbetsmarknad. Skolinformationen tar cirka 40 minuter och erfaren-

heten visar att presentationen ökar elevernas intresse för frågor kopplade till 

arbetslivet.



SkolpreSentationer för Vem?
LO erbjuder skräddarsydda utbildningar 

för elever i årskurs 1, 2 och 3 på gym-

nasiets högskoleförberedande program 

samt SFI och komvux. För elever på yrkes-

programmen erbjuder respektive fackför-

bund motsvarande skolinformation. Om du 

är osäker på vilket fackförbund som företräder 

medlemmar inom respektive yrkesprograms 

område så är du varmt välkommen att kontakta 

oss på LO via fackets hjälptelefon 020-56 00 56.

Vad erbjudS eleVerna i reSpektiVe årSkurS?
årskurs 1
Värt att veta inför elevernas extrajobb eller sommarjobb. Vi tar bland annat 

upp var man får jobba, med vad man från att jobba med och vid vilken ålder, 

vikten av ett anställningsbevis och av att man är rätt försäkrad. Vi pratar 

också om faran med att jobba svart.

årskurs 2
Här pratar vi om arbetslivets villkor och vad det innebär för den som är an-

ställd. Vi tar bland annat upp att det inte finns någon lagstadgad lägsta lön i 

Sverige och berättar om vad ett kollektivavtal är. Vi diskuterar också vad som 

gäller kring raster och pauser, försäkringar, provjobb och arbetsintyg.

årskurs 3
Förbered dina elever för arbetslivet. Här diskuterar vi det som är viktigast 

att känna till om lön, försäkringar, anställningsformer, risker med att jobba 

svart och vilken skillnad kollektivavtalet gör. Vi pratar om diskriminering, 

a-kassan, provjobb och hur man står upp för sin rätt.

Hur bokar man en klaSSrumSpreSentation?
LOs skolinformatörer finns över hela landet. Målet är att vår organisation ska 

kunna erbjuda alla elever i hela Sverige information om arbetslivets villkor och 

ge dem bästa möjliga förutsättningar för ett bra arbetsliv. Som lärare eller an-

ställd i skolan kan du boka LOs klassrumspresentationer via följande kanaler:

1. Boka direkt via lo.se/skola.

2. Bli hänvisad rätt via LOs hjälptelefon 020-56 00 56.

3. Kontakta LO-distriktet där din skola ligger, se baksidan av denna folder. 

4. Fyll i talongen på nästa sida och skicka den (portofritt).



telefon 08-796 25 00     e-post mailbox@lo.se     webb lo.se 

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Joe Hillplatsen 3
802 50 Gävle 
Telefon: 026-60 50 65 
Telefax: 026-64 07 28
E-post: lo-dalarnagavleborg@lo.se
Hemsida: www.dalarnagavleborg.lo.se

LO-distriktet Gotland 
Arbetarrörelsen Hus 
621 53 Visby 
Telefon: 0498-20 37 06 
Telefax: 0498-20 37 14 
E-post: lo-gotland@lo.se
Hemsida: www.facketgotland.se

LO-distriktet i Jönköpings län
Västra Storgatan 12, plan 2
553 15 Jönköping
Telefon: 036-10 04 55
Telefax: 036-12 47 84
E-post: lo-jonkoping@lo.se
Hemsida: www.jonkoping.lo.se

LO-distriktet i Mellersta Norrland
Tullportsgatan 4
871 41 Härnösand 
Telefon: 0611-834 20
Telefax: 0611-180 42
E-post: lo-mellersta.norrland@lo.se
Hemsida: www.mellerstanorrland.lo.se

LO-distriktet i Mellansverige
Köpmangatan 18 B
641 30 Katrineholm 
Telefon: 0150-732 50
Telefax: 0150-732 59
E-post: lo-mellansverige@lo.se
Hemsida: www.mellansverige.lo.se

LO-distriktet i Norrbotten
Nygatan 3
Box 360, 971 10 Luleå 
Telefon: 0920-880 40
Telefax: 0920-880 41
E-post: lo.norrbotten@lo.se
Hemsida: www.norrbotten.lo.se

LO-distriktet i Skåne
Olof Palmes Plats 1
214 44 Malmö 
Telefon: 040-664 53 90
Telefax: 040-664 53 99
E-post: lo-skane@lo.se
Hemsida: www.skane.lo.se

LO-distriktet i Stockholms län
Västmannagatan 4, 3 tr
111 24 Stockholm 
Telefon: 08- 789 49 00
Telefax: 08-789 49 20
E-post: infosthlm@lo.se
Hemsida: www.stockholm.lo.se

LO-distriktet Sydost
Nygatan 8
Box 74, 361 22 Emmaboda
Telefon: 0471-255 70
Telefax: 0471-137 24
E-post: skolinfo.sydost@lo.se
Hemsida: www.sydost.lo.se

LO-distriktet i Västerbotten 
V. Norrlandsgatan 11 B
903 27 Umeå
Telefon: 090-15 65 60
Telefax: 090-10 97 99 
E-post: lo-vasterbotten@lo.se
Hemsida: www.vasterbotten.lo.se

LO-distriktet i Västsverige
Olof Palmes Plats 1, 7 tr, Folkets Hus 
413 04 Göteborg 
Telefon: 031-774 30 50
Telefax: 031-774 30 55
E-post: lo-vastsverige@lo.se
Hemsida: www.vastsverige.lo.se

LO-distriktet i Örebro och Värmland
Kungsvägen 33 
691 31 Karlskoga 
Telefon: 0586-21 95 00
Telefax: 0586-21 95 09
E-post: lo-orebrovarmland@lo.se
Hemsida: www.orebrovarmland.lo.se

Adresser till LO
-distrikten
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lo.se/skola



Skriv tydligt, tack!

ja, vi vill veta mer om kostnadsfri skolinformation för gymnasiets 
högskoleförberedande  program.
Skolans namn

Kontaktperson

Titel

Skolans adress

Postnummer Postort

Telefon, kontaktperson Telefon, skolan

E-post, kontaktperson

Övriga önskemål (årskurs, förslag på datum etc)

Observera att korrekt ifyllda kontaktuppgifter krävs för att en återkoppling ska vara 

möjlig. En representant från LO kontaktar er snarast möjligt.

Intresseanmälan
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