Vision 2018
Fem år har gått sedan Vidareutbildningen för studieaktiva 2013. Efter den började
vi på allvar att diskutera hur vi skulle organisera studierna i LO-distriktet som jag
tillhör. Tidigare var det ganska rörigt även om det här och var bedrevs bra facklig
studieverksamhet. Känslan var att vi från LO, förbunden och ABF ofta satt och
önskade fina kurser. Ingen tänkte på hur vi skulle organisera studierna eller
rekrytera till dem.
Idag är allt detta så mycket bättre
och vi gör sammantaget mer och
bättre utbildning för ungefär
samma pengar. Orsaken är att alla
i vår studieorganisation; ABF,
förbunden och LO, hjälps åt och
drar åt samma håll. Vi har tydliga
roller och är trygga i dem. Nästan
alla av oss har gått en utbildning
för uppdraget. Vi vet också var i
studieorganisationen vi hör hemma
och vad som förväntas av oss!
Apropå tydliga roller så vet vi nu också vilka vi i
studieorganisationen är för några. Vi vet vart vi
ska vända oss och har kontinuerligt en bra
kommunikation om studier. Detta har kommit till
stånd till stor del tack vare ett register över alla
förbunds- och ABFavdelningar med namn, e-post, telefon- och
videokonferensnummer på kontaktpersoner. LO-distriktet sköter registret med
uppdateringar och allt.
En annan sak är att vi inte längre
planerar ihjäl oss. Tidigare deltog
jag på flera regionala
planeringsmöten med både
avdelningen, ABF och LO-distriktet.
Nu har vi ett planeringsmöte då vi
gör planeringen för nästa år och
det gäller vilka kurser vi ska
genomföra i LO-distriktet. Den planen håller vi oss till och istället för att sitta på
långa och fruktlösa planeringsmöten är vi ute och rekryterar och marknadsför de
utbildningar vi har beslutat. Förr ställde vi in många kurser men nu för tiden har
vi för det mesta gott om deltagare eftersom vi hjälps åt.
Tidigare visste vi inte vilka utbildningar
som skulle genomföras och var i
distriktet. Det är tydligt nu. Vi har lagt in
introduktioner, medlemsutbildningar,
ungdomsutbildningar och andra kurser vi
har kommit överens om med jämna
mellanrum under året. De publiceras på
fackligutbildning.se och i rekryteringsblad
som uppsökare och rekryterare har med
sig när de besöker arbetsplatser och vid
andra tillfällen när de träffar medlemmar och förtroendevalda.

Samtidigt som vi gör många tvärfackliga kurser
finns det en frihet att göra förbundsegna
kurser när det är lämpligt. Överenskommelsen
innebär att de tvärfackliga inte får komma i
andra hand som attityden var förr. Problemet
är att i mitt distrikt som inte har någon riktigt
stor stad i närheten är det svårt att få
deltagare till förbundsegna kurser, till och med
för ett relativt stort förbund som mitt förbund.

Sammantaget skulle jag vilja säga att vår studieorganisation är
rustad att möta framtiden. Den fackliga rörelsen behöver
kunniga medlemmar och förtroendevalda på alla nivåer. Vi har
en mängd tvärfackliga utbildningar att erbjuda dem.
Jag tycker vi visar varandra solidaritet när vi hjälps åt med
tvärfackliga studier. Vi har förstått att delad kunskap är ökad
kunskap. Kursutvärderingar och erfarenheter från de senaste
fem åren visar att tvärfackliga studier ger bättre kvalitet och
mervärde när man får träffa andra yrkesgrupper. Det känns kul
att jobba med studier. Vi gör skillnad!

Uppgifter:
1. Om vi arbetade enligt den här visionen, vilka fördelar
skulle det innebära för vår studieorganisation?
2. Skulle det innebära några nackdelar?
3. Finns det några problem sammankopplade med
visionen? Vilka möjligheter öppnar sig?
4. Har ni några andra uppfattningar kring Vision 2018?
Redovisning av uppgifterna kommer att ske genom vernissage på
Vidareutbildning för studieaktiva den 22 augusti. Förbered därför något som kan
ses eller visas upp för andra, tex rita på ett blädderblock, Powerpoint-bilder eller
liknande. Skicka digitala redovisningar till bo.carselid@lo.se, eller i kuvert till Bo
Carselid, 105 53 Stockholm senast 30 juni.
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