Inbjudan till
kurs i arbetsrätt
Under två dagar får Du som är chef eller handlägger personalfrågor en
inblick i de lagar som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställd /
fackförening.
I kursen behandlas även de kollektivavtal som gäller för livsmedels- och
byggnadsämnesföretagen.
Kursen består av korta genomgångar av lagar och avtal som varvas med grupparbeten som ger repetition och fördjupning. Stor vikt läggs vid en trevlig stämning
som erfarenhetsmässigt ger bästa förutsättningar för inlärning. Frågor från
deltagarna uppmuntras och är av stor betydelse.
De regler som särskilt behandlas är de som rör anställning och uppsägning, lagen
om anställningsskydd (LAS), de olika diskrimineringslagarna, relationerna till
facklig organisation, medbestämmandelagen (MBL) och förtroendemannalagen
(FML), ledighetsregler som semesterlagen, studieledighetslagen och föräldraledighetslagen.
Lagarna gås igenom utifrån en praktisk infallsvinkel snarare än paragrafvis.
Rikhaltiga exempel ges ur Arbetsdomstolens praxis.
Tid, plats och pris

18 - 19 september 2007. Dag 1 börjar med samling och kaffe kl 09.30 och
dag 2 avslutas ca kl 16.00.
Vår Gård, Saltsjöbaden.
Kursavgift 4 500 kr exkl moms. Priset inkluderar kursmaterial, men inte kost och
logi.
Helpension med en övernattning kostar 2 315 kr (exkl moms),
extra övernattning 1 220 kr (exkl. moms.)
Vi reserverar oss för prishöjningar från hotellet.
Anmälan

Anmäl dig senast den 15 augusti 2007 på bifogad blankett. Du kan också ringa/faxa
till Barbro Jönsson, tel 040-35 25 88, fax 040-35 25 56, eller skicka e-post till
barbro.jonsson@li.se.
Med vänlig hälsning
LIVSMEDELSFÖRETAGEN

Lars Dicander

Program 18 – 19 september 2007
Endast hålltider anges. Programpunkternas inbördes ordning kan ändras under kursens
gång.

Dag 1
09.30

Samling och kaffe

12.00

Lunch

18.30

Middag (för dem som bokat övernattning)

Dag 2
08.30

Start dag två

12.00

Lunch

16.00

Kursen avslutas

Inledning, presentation
Lagstiftning/kollektivavtal/rättspraxis
- Var står det? Något om regelsystemet.
- Allmänt om förhandlingar och tvistelösning
Förhandlingar, medbestämmande
Anställning
- Vem är anställd?
- Anställningsavtalet
- Anställningsformerna
Diskriminering
Uppsägning
- Driftsinskränkning
- Personliga skäl
Ledighetsregler
- Semester
- Föräldraledighet
- Studieledighet
- Övrig ledighet
Facklig verksamhet
I de olika avsnitten knyter vi an till de kollektivavtal som gäller för Livsmedels- och
Byggnadsämnesföretagen.

Anmäl dig senast den 15 augusti 2007 till:

Livsmedelsföretagen
Att: Barbro Jönsson
Box 186
201 21 MALMÖ
Fax: 040-35 25 56

Kurs i Arbetsrätt
18 – 19 september 2007 Vår Gård, Saltsjöbaden
Företag

Faktureringsadress

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnr

Ort

Postnr

Kontaktperson

Ort

Ref nr

Telefon
Deltagare
Namn

Vilka avtalsområden arbetar
Du med

Logi
Önskas ej

Ankomst den..............................

Avresa den...............

Övrigt (t ex allergier, vegetarisk kost etc)

Underskrift
Ort och datum
Underskrift
Obs! Anmälan är bindande

Återbud eller ändring av anmälan
Meddela oss omgående om du inte kan delta.
Vid avbeställning gäller följande regler från Li Service AB: Om återbud sker 40 dagar före kursstart tar
vi ut en administrativ avgift på 20 % av kursavgiften. Om återbud sker 15 dagar före kursstart debiteras
50 % av kursavgiften. Deltagare som avbokar efter kl 18 dagen före kursstart eller uteblir från kursen
debiteras hela kursavgiften.
Hotellets regler är: Vid avbeställning senare än fyra veckor före ankomstdag debiteras 75 % av det
avtalade priset för konferensen. Vid avbeställning senare än två veckor före konferensens början skall
beställaren ersätta företaget med 100 % av det avtalade priset för konferensen.

