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 Digi  

 

Visions distansutbildning för Vision-ombud 
Utbildning i avdelningar 
 

Inledning 
  

 
Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, 
övningar och tidsangivelse. Kompassens frågor visar vad eller vilka avsnitt i utbildningen som är extra 
viktiga och dessa måste därför ingå.  
 
Du ska utgå från körschemat, Kompassen och utbildningsmaterialet när du förbereder utbildningen men 
du får anpassa upplägget så det passar dig och deltagargruppen. Tänk också på att vara i samtiden, vad är 
på gång i världen och Vision just nu? 
 
Utbildningen utgår från deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper. Som kursledare/utbildare är det 
viktig att komma ihåg att det är vad vi gör som skapar vår identitet och uppfattning av oss från andra. Vi 
är ett fackförbund fullt av initiativ och handlingskraft. Vi är närvarande i våra medlemmars arbetsliv och 
är relevanta, det är vad den här utbildningen ska handla om. 
 
Lycka till med ditt utbildningsuppdrag! 
 
 

Syfte 
 

 
Utbildningen ska leda till att deltagarna, utifrån Visions värdegrund, mål och medlemslöfte, vill och kan 
påverka och arbeta aktivt på arbetsplatsen och i Vision. 
 
 

Mål 
 

 
Efter utbildningen ska deltagarna 

 Känna till Visions organisation, värdegrund och mål. 
 Ha insikter och kunskaper för att vara aktiv och företräda medlemmar på arbetsplatsen och i 

samverkan. 
 Vilja och kunna hålla aktiv dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda. 
 Erbjuda medlemskap i Vision.  
 Lotsa och coacha medlemmar i fackliga frågor. 

 
 

Omfattning och upplägg 
 

 
 Utbildningen omfattar två dagar och genomförs på distans i en digital mötesplattform. 
 Visions utbildningsgrupp ansvarar för utbildningen 
 Utbildningen genomförs av kursledare i Vision 
 Alla utbildningar ska registreras i Carma 

 
I samband med bekräftelse till utbildningen får deltagarna länk till en hemsida för utbildningen där det 
finns förberedande hemuppgifter och praktisk information kring utbildningen samt material. Föruppgiften  
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innebär att deltagarna ska genomföra e-utbildningarna för medlem, vision-ombud, rekrytering och en 
arbetsplats för alla.  
 
 
 

 

Målgrupp 
  

 
Utbildningen vänder sig till Vision-ombud som deltagit Visions ledarledda utbildning eller  
e-utbildning för medlemmar. 
 
Deltagare ska ha genomfört Visions ledarledda- eller e-utbildning för medlemmar E-utbildning för 
ombud. Deltagarna ska också ha genomfört e-utbildningen En arbetsplats för alla. 
 

 

Instruktion till utvärderingsverktyget Kompassen 
  

 
Alla utbildningar i Vision utvärderas med hjälp av det webbaserade utvärderingsverktyget Kompassen. 
Genomför du en utbildning som anordnas genom utbildningsgruppen sker detta automatiskt. Om du 
genomför en utbildning för en avdelning beställer avdelningen Kompassen av utbildningsgruppen. (Se 
checklista för att arrangera utbildning) 
 
Så här används resultatet 
Svaren i Kompassen bidrar till kvalitetssäkring av Visions utbildningar och ligger till grund för 
utvecklingsarbetet av dessa. 

 
Genom Kompassen får utbildarna en återkoppling om hur deltagarna upplevt utbildningen.  

 
Förbundet får underlag till verksamhetsplanering, budgetarbete och medarbetarsamtal.  

 
Vid utbildningstillfället gör du följande: 
1. Vid utbildningens start informerar kursledarna deltagarna om hur Kompassen fungerar. Direkt efter 

avslutad utbildning kommer kursdeltagarna att få ett mejl med länk till ett webbformulär, där de ska 
gradera sina upplevelser av utbildningen på en fyrgradig skala där 1 motsvarar Stämmer inte alls och 
4 Instämmer helt.  
 

2. Uppmana deltagarna att fylla i utvärderingen direkt när de får den eller så snart det är möjligt. De har 
14 dagar på sig att besvara utvärderingen.  
 

3. Kompassen sammanställs elektroniskt och analyseras av utbildningsgruppen. Resultatet av analysen 
återkopplas till den som beställt utbildningen och kursledarna. 
 

4. Vid vissa utbildningar återkopplas också delvis resultatet till deltagarna vid utbildningen. 
Utbildningsgruppen lämnar förslag på återkopplingstext till den som beställt utbildningen som de 
skickar ut till deltagarna som återkoppling. OBS! Kompassen är ett internt dokument och ska inte 
skickas till deltagarna utan bara resultatet. 
 
Kompassens frågor ligger sist i körschemat 
 
 

Material 
  

 
 

Inför utbildningen - för utbildningssamordnaren/arrangören 
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Det är viktigt att det redan i inbjudan är tydligt att deltagarna har uppgifter att göra inför utbildningen. 
Hänvisa deltagarna till utbildningens hemsida: https://vision.se/utbildningvisionombudavdelning 

 
I utskick ska framgå att deltagarna innan utbildningstillfället ska genomföra Visions e-utbildningar sjyst 
arbetsliv, visionombud, rekryteringsguiden och en arbetsplats för alla. 
 
Arrangören  kan gärna beställa följande böcker till deltagarna: 
• Arbetsrätt 20xx (aktuell utgåva, beställs från förlaget Åhnbergs) 
• Arbetsmiljö 20xx- (aktuell utgåva, beställs från förlaget Åhnbergs) 
Beställ senaste utgåvan och skicka ut böckerna till deltagarna.  
https://www.ahnberg.se/bocker/ 
 
Om böckerna inte beställs kommer deltagarna ändå åt aktuella lagar via länkar på utbildningens hemsida. 

 

Till deltagare (materialet läggs upp på hemsidan för utbildningen) 

PPT-bilderna för utbildningen med anteckningsmöjligheter (PDF) 
 

Till utbildare/kursledare  

Material för kursledare finns tillgängligt via Visions hemsida: 

https://vision.se/for-dig-som-ar/Fortroendevald/Arrangera-utbildning/utbildningsmaterial/ 

Filmer och deltagarmaterial hittar du och deltagarna här: 

https://vision.se/utbildningvisionombudavdelning 

 

 Ppt-presentation Utbildning för Vision-ombud (Skall laddas upp i det digitala klassrummet också) 

 Körschema 

 Länk till hemsidan 

 Närvarolista 

 Tider för teknikavstämning och praktisk genomgång av upplägg 

 Hålla distansutbildning – handledning  

 

Förberedelser och genomförande i digital mötesplattform  
  

 
 

 Kursledare behöver tillsammans med arrangören testa mötesplattformen och upplägget. 

 Läs igenom Handledning för utbildare och kursledare som håller distansutbildning. 

 På utbildningsdagen behöver arrangören tillhandahålla tekniskt stöd som kan hjälpa till med ljud 
och bild.  

 Använd USB-headset för bra ljudkvalitet. Går inte det så använd vanliga hörlurar. 

 Var tydliga med tidsangivelser och att hålla tiden.  

 Övningar markerade med * kan förslagsvis förkortas eller tas bort vid tidsbrist. 
 Du behöver vara närvarande och ha fullt fokus - det är tillsammans ni gör varandra bra. Om en 

kursledare får tekniska problem behöver den andre vara redo att hoppa in. Hjälps åt med chatten. 

 Låg energi i gruppen? Gör lite fysiska aktiviteter t ex rörelser, rösta med handen, korta frågor etc. 

 Svårt att se frågeställningar i grupprum eller komma ihåg övning, be deltagare fota ppt-bild? 
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 Gör gruppindelningar. Fundera tillsammans med din kollega hur ni utifrån gruppens 
sammansättning bäst gör indelningen. Gör en indelning per dag. Dela också upp par till dag 2 då 
det ingår ”Rörelseprat” (Walk and talk) på lunchen. 

 Kom ihåg att ta pauser – minst en gång i timmen och uppmuntra till rörelse i pausen. 

 Var beredd på att du kan få improvisera så bra att ha en löpande dialog vid förändringar i 
upplägget.  
 

 
Program 

Program 

Förberedelser  
 
E-utbildningar 
 
Dag 1 
 
8.30 Eget arbete (samverkansavtal) 
 
9.30 Webbrummet öppnar (fm-fika) 
 
10.00 Inledning och presentation 
 
11.00 Uppdraget som vision-ombud 
 
12.00 Lunch 
 
13.00 Vad står vi för? 
 
14.00 Lag och avtal (inkl em fika) 
 
15.30 Intresseförhandling (intro eget arbete) 
 
16.00 Tack för idag 
 
Dag 2 
 
8.30 Eget arbete (intresseförhandling) 
 
9.30 Webbrummet öppnar (fm-fika) 
 
10.00 Inledning, återkoppling fr igår 
 
10.30 Intresseförhandling forts 
 
11.00 Svenska modellen och Kollektivavtal  
 
12.00 Lunch 
 
13.00 Svenska modellen och Kollektivavtal forts 
 
14.30  Löneprocessen (inkl em-fika) 
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15.30 Vad händer nu?  
 
16.00 Tack för dessa dagar! 
 
Med reservation för ändringar 
 

 
  

 
Egna uppgifter (ca 2 timmar) 

 
Mellan kl 8.30 och 9.30 båda utbildningsdagarna finns det avsatt tid för hemuppgifter (det är upp till 
deltagarna att använda den tiden eller annan tid men uppgiften ska vara klar 9.30 resp dag) 
 
Dag 1 ska deltagarna ta reda på  
 Finns det ett samverkansavtal på min arbetsplats? 
 Om ja, vad innefattar det? 
 Om nej, hur tas beslut på min arbetsplats? 
 
Dag 2 ska deltagarna 

 Bestämma sig för en fråga som vore bra att driva som intresseförhandling på den egna 
arbetsplatsen. 

 Göra en skriftlig plan för hur hen ska arbeta med detta. 

 
 
 
Pass 1 
Inledning och presentation, ca 50 min (Fm, dag 1) 

 
Syfte 

Skapa en trygg grupp som förstår tekniken, upplägget, vågar och vill kommunicera aktivt och nätverka. 

Beskrivning 

1.  Introduktion; utbildningens syfte, upplägg, kommunikations och trivselregler  

 Inled med att hälsa välkomna och presentera er själva. 

 Be alla att stänga av ljudet men låt kameran vara på eller slås på så ni ser varandra. 

 Be deltagarna skriva en hälsning i chatten och bekräfta att de hör er kursledare eller skriva t ex 
hur vädret är där de befinner sig i är eller något de åt till frukost. Då får deltagarna testa chatten 
som är till höger i bild och kommer igång med aktivt deltagande samtidigt. Du kan också skapa 
engagemang, om alla har kameran på, genom att t ex be alla som druckit kaffe denna morgon 
räcka upp handen i rutan, läst en tidning, fått frisk luft osv. 

 Har någon teknikstrul så jobbar tekniskt ansvarig med att lösa det parallellt och ni kan fortsätta. 

 Presentera programmet för dagarna och att det är ni tillsammans som skapar en bra utbildning 
genom delaktighet och engagemang. 

 Gör en snabb koll på vilka regler ni ska ha (det som sägs i utbildnigen stannar där, telefonen ska 
vara avstängd, out of office replay på mailen osv) 
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2.    Presentationsrunda (ca 30 – 35 min, max 1,5 min per person) 
 
För att det ska fungera smidigt fördelar ni ordet utifrån deltagarlistan. Fungerar inte kamera för någon, 
använd chatten och läs upp vad personen skriver. Förslag på frågor att svara på 

 Jag heter…. 
 Jag jobbar med…. 
 Jag har varit ombud sedan…. 
 Min favoritmat är…. 

 
3. Be deltagarna kortfattat svara på två frågor: (använd chatten) 

1) Under utbildningen kommer jag bidra med …. (1 valfritt ord) 
2) En förväntan jag har på utbildningen är att…(ge ett kort frisvar) 
 

4. Kort summering, pepp och förhållningsregler  
Finns fler förslag på vad som är viktigt för en trygg och bra utbildning?  Kan alla skriva under på 
detta i chatten med ett Ja? Andra frågor? Deltagarna använder chatten.  
Påminn deltagarna om att allt utbildningsmaterial kan de hitta på utbildningens hemsida: 
https://vision.se/utbildningvisionombudavdelningavdelning 
 

Teknisk support/digital mötesvärd: 

Gör så här: 

- Se till att bildspelet (PPT) är synligt i rummet. 

- Spara ned deltagarnas förväntningar och kommentarer från chatten så att kursledarna kan följa upp 

dem senare. 

- Bevaka chatten och svara på tekniska frågor 

- Ta närvaro och skapa en aktuell deltagarlista. 

 
 
Material 
 Ppt-presentation bild 1-5 

 

Paus, 5 - 10 min (Fm, dag 1) 
Inled paus med kort gemensam rörelse (skaka på axlar, rotera överkropp, stretcha händer eller dyl) 

Fortsatt i körschemat finns inga pauser inlagda. Det är upp till kursledare/utbildare att lägga in dem på 
lämpliga platser och att uppmana till rörelse (inte mail eller telefonkoll) 

Material 

 Ppt-presentation bild 6 
 

Pass 2 
Uppdraget som Vision-ombud,  ca 50 min (Fm, dag 1) 

 
Syfte 

Förstå grunden till uppdraget, vad som ingår och hur förbundet fungerar. 

 

Beskrivning 

 



  Körschema – Distansutbildning för Vision-ombud 
 

7 (15) 

1.  Visa filmen med Veronica  http://play.vision.se/utbildning-foer-vision-ombud 
2. Öppna länken till hemsidan och uppdragshandlingen. Gör en grundlig beskrivning av vad 

uppdragshandlingen är, vem som skriver den, varför den är viktig mm. Låt deltagarna fråga i chatten 
och svara eller tag med frågan och återkom med svaret. 

3. Gå igenom bild 7-10 och beskriv hur förbundet fungerar, vilka beslut som tas var och var noga med 
att det framgår att vi är en demokratisk organisation som bygger på medlemmarna 
 
 

Teknisk support/digital mötesvärd: 

Gör så här: 

- Se till att bildspelet (PPT) är synligt i rummet. 

- (Visa filmen med Veronica  http://play.vision.se/utbildning-foer-vision-ombud ) 

- Öppna länken till hemsidan och uppdragshandlingen 

- Spara ned deltagarnas kommentarer från chatten så att kursledarna kan följa upp dem senare. 

- Bevaka chatten och svara på tekniska frågor 

 
 

Material 

 Ppt-presentation bild 7-11 
 
Lunch, ca 60 min  (Fm, dag 1) 

 
Uppmana till rörelse/promenad under luchen.  

Material 

 Ppt-presentation bild 11 
 

 
Pass 3 
Vad står vi för, ca 60 min  (Em, dag 1) 

 
Syfte 

Att ge deltagarna kunskap om vilka som är våra viktigaste grunddokument och hur de påverkar Vision-
ombudets arbete 
 

 

Beskrivning 

1 Gå igenom PPT-bilderna 12-15. Vilka är dokumenten, vad står de för och varför är de viktiga. Om 
man vi göra förändringar, hur gör man det? 

2 Gå igenom Visions mål och uppmana deltagarna att öppna dokumentet Vision – en kraft för 
framtiden och läsa igenom Visions mål. PPT 15. Dokumentet och länken till hjärtefrågorna finns på 
hemsidan för deltagarmaterial. 

3 Dela upp i grupperna ni har bestämt (teknikstödet hjälper till) och flytta över i grupprummen. 
Grupperna ska diskutera frågorna på bild 16 och förbereda 1,5 min redovisning i helgrupp.  

4 Redovisning av grupparbetet. Med bild och ljud. 
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Teknisk support/digital mötesvärd: 

Gör så här: 

- Se till att bildspelet (PPT) är synligt i rummet. 

- Dela i deltagarna i grupprum vid punkt 3. 

- Spara ned deltagarnas kommentarer från chatten så att kursledarna kan följa upp dem senare. 

- Bevaka chatten och svara på tekniska frågor 

 
Material 

 Ppt-presentation bild 12-16 
fm20_fs_inriktning2020-2024_september_beslutat.pdf (vision.se) 
Visions övergripande mål och hjärtefrågor | Vision 

  
 

 
 

Pass 4  
Lag och avtal, ca 90 min  (Em, dag 1) 

 
Beskrivning 

Här gör vi en överflygning av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Det är viktigt att tänka på att här kan 
skillnaden i vad som ingår i uppdraget vara otroligt stor. I gruppen kan finnas allt från Vision-ombudet 
som är styrelsens förlängda arm till Vision-ombudet som är ensam företrädare på arbetsplatsen. Som 
kursledare/utbildare är det viktigt att försöka göra sig en bild av nivån på deltagarna så att passet (och 
hela utbildningen) landar rätt. 
 
Följ PPT bilderna 17-22 inkl talarmanus. Före bild 21, visa filmen ”Så funkar ett samverkansavtal” - om 
samverkansavtal med Simon. 
https://vision.se/utbildningvisionombudavdelning 
 
Samråd med teknikstödet som kommer att hjälpa till när det är dags att dela upp i grupper och med 
filmen. 
 
Knyt an till morgonens hemuppgift. 
 
OBS! Gör avbrott för eftermiddagsfika (och rörelse) vid lämpligt tillfälle 
 
Teknisk support/digital mötesvärd: 

Gör så här: 

- Se till att bildspelet (PPT) är synligt i rummet. 

- (Före bild 21, visa filmen om samverkansavtal med Simon. 
https://vision.se/utbildningvisionombudavdelning  

- Dela i deltagarna i grupprum vid PPT-bild 22 

- Spara ned deltagarnas kommentarer från chatten så att kursledarna kan följa upp dem senare. 

- Bevaka chatten och svara på tekniska frågor 

 

Material 
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 Ppt-presentation  bild 16-22 
 

Intresseförhandling, ca 15 min (Em, dag 1) 

 
Gör en introduktion av intresseförhandling och hemuppgiften (se beskrivning ovan) 
Här finns mer info https://vision.se/for-dig-som-ar/Fortroendevald/Avtal-och-lon/Intresseforhandling/ 
 
Teknisk support/digital mötesvärd: 

Gör så här: 

- Se till att bildspelet (PPT) är synligt i rummet.. 

- Spara ned deltagarnas kommentarer från chatten så att kursledarna kan följa upp dem senare. 

- Lägg länken https://vision.se/for-dig-som-ar/Fortroendevald/Avtal-och-lon/Intresseforhandling/ i 
chatten 

- Bevaka chatten och svara på tekniska frågor 

 
 
Material  

 PPT-bild 23-24 
 

Pass 5 
Avslutning, ca 15 min  (Em, dag 1) 

 
Syfte 
Reflektera över sitt eget lärande och engagemang. Genom repetition stärker vi lärandet. 
 
Beskrivning  

 
1. Gör en kort sammanfattning av dagens moment 
2. Låt deltgarna enskilt välja ”detta var nytt för mig” 
3. Låt dem skriva i chatten och reflektera (båda kursledarna/utbildarna) vad som kommit upp. 
4. Information om morgondagen och påminnelse om eget arbetet motsvarande timme. 
5. Tacka varandra.  
6. Öppet forum. Efter avslutning stannar kursledare/utbildare kvar 15 min för frågor och 

funderingar. 
7. Utvärdera tillsammans med teknisk support. 

 
 

Teknisk support/digital mötesvärd: 

Gör så här: 

- Se till att bildspelet (PPT) är synligt i rummet. 

- Spara ned deltagarnas kommentarer från chatten så att kursledarna kan följa upp dem senare. 

- Bevaka chatten och svara på tekniska frågor 

- Utvärdera tillsammans med kursledarna. 

 

 
Material 
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 Ppt-presentation bild 25  
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DAG 2 
 
Praktisk information.  

 Fikamingel och tekniktest 30 min före med kursledarna/utbildarna och teknikstöd. Bra tillfälle att 
nätverka lite. 

 Be alla att röra lite på sig strax före start av dag 2 så de är pigga. 
 Ändra gruppindelning till dag 2 i samråd med teknikstöd. 

 

Pass 6  
Reflektion och incheckning, ca 30 min  (Fm, dag 2) 

 
Syfte 

Gemensamt reflektera och lyfta erfarenheter. Fortsätta skapa ett positivt nätverk och tryggt rum. 

Beskrivning 

1. Introduktion,  
 Dagens upplägg  
 Påminn om trivselregler 

2. Kursledare/utbildare berättar med några korta ord hur det känns efter gårdagen. Någon som vill fylla 
på? Var noga med att ha koll på tiden. 

3. Uppföljning,  
 Gårdagens avslutande frågor. Något oklart? 

 
Teknisk support/digital mötesvärd: 

Gör så här: 

- Se till att bildspelet (PPT) är synligt i rummet. 

- Spara ned deltagarnas kommentarer från chatten så att kursledarna kan följa upp dem senare. 

- Bevaka chatten och svara på tekniska frågor 

 
Material 

 Ppt-presentation  bild 26 

  
Pass 7  
Intresseförhandling, ca 30 min  (Fm, dag 2) 
 

 
Syfte 

Kolla av så att alla har gjort sin hemuppgift och känner sig peppade att ta tag i den 
 
Beskrivning 

Låt deltagarna kort berätta, vad de vill göra en intresseförhandling om och vad som är första steget. Gå 
igenom hemuppgiften och be deltagarna berätta om vilken intresseförhandling de vill driva. Se frågorna: 

► Vilken intresseförhandling skulle jag vilja driva? 
► Varför? 
► Vad skulle vara första steget? 
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Teknisk support/digital mötesvärd: 

Gör så här: 

- Se till att bildspelet (PPT) är synligt i rummet. 

- Spara ned deltagarnas kommentarer från chatten så att kursledarna kan följa upp dem senare. 

- Bevaka chatten och svara på tekniska frågor 

Material 

 Ppt-presentation bild 27 

 
Pass 8  
Svenska modellen och kollektivavtal, ca 60 min (Fm, dag 2) 

 
Syfte  

Ge deltagarna en övergripande kunskap om ämnet. 

Beskrivning 

1. Låt deltagarna gå till hemsidan och titta på animationen om den Svenska Modellen 
2. https://vision.se/utbildningvisionombudavdelning 
3. Använd PPT-bilderna 28-29 och gå igenom dem och knyt tillbaka till lagstiftningen som ni pratade 

om dag 1. 
4. (Om tid finns över kan ni introducera Introducera Tankegång/Rörelseprat/Walk & Talk 

Skapa par av gruppen för kommande rörelseprat per telefon. 
Ev. en lista i chatten, där A ringer B. Be deltagare B att ge A sitt telefonnummer. ) Temat är att dela 
sitt bästa rekryteringstips. Om ni inte hinner kan ni uppmana deltagarna att fundera över det bästa 
rekryteringstipset under lunchen. 

 
Teknisk support/digital mötesvärd: 

Gör så här: 

- Se till att bildspelet (PPT) är synligt i rummet. 

- (Låt deltagarna gå till hemsidan och titta på animationen om den Svenska Modellen 
https://vision.se/utbildningvisionombudavdelning ) 

- Spara ned deltagarnas kommentarer från chatten så att kursledarna kan följa upp dem senare. 

- Bevaka chatten och svara på tekniska frågor 

 
Material 

 Ppt-presentation bild 28-31 
https://vision.se/utbildningvisionombudavdelning  

 
 

Lunch, ca 60 min (Fm, dag 2) 

 
Material 

 Ppt-presentation bild 31 
 
 (PPT-bild 31) 
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Pass 8 fortsättning  
Svenska modellen och kollektivavtal forts, ca 70 min      (Em, dag 2) 

 
Beskrivning  

1. Mitt bästa rekryteringstips är… Låt deltagarna dela med sig av sitt bästa rekryteringstips. PPT 32 
2. Dela upp i grupper och arbeta med caset. (i mån av tid) PPT 33 
 
OBS! Under passet lägger ni in eftermiddagsfika vid lämpligt tillfälle! 
 
Teknisk support/digital mötesvärd: 

Gör så här: 

- Se till att bildspelet (PPT) är synligt i rummet. 

- (Om kursledarna vill att deltagarna går igenom Case (PPT 34) – dela in deltagarna i grupper.) 

- Spara ned deltagarnas kommentarer från chatten så att kursledarna kan följa upp dem senare. 

- Bevaka chatten och svara på tekniska frågor 

 
Material 
PPT-bilder 32-34 

 

Pass 9  
Löneprocessen, ca 60 min  (Em, dag 2) 

 
Beskrivning 

1. Låt deltagarna gå i på hemsidan och se Animationen om lön- ”Så fungerar löneprocessen”. 
https://vision.se/utbildningvisionombudavdelningavdelning 

2. Gå igenom hela ”löneåret” noga. Målet är att alla ska förstå att lön är ett arbete som pågår hela året, 
har många anknytningar (samtal med chefen, budget mm) och att det är arbetsgivarens ansvar att 
handha och vårt ansvar att se till att arbetsgivaren gör det den ska PPT 34 

3. Dela upp i grupper och diskutera frågorna på PPT-bild 36 
4. Redovisa i helgrupp. 

 
Teknisk support/digital mötesvärd: 

Gör så här: 

- (Låt deltagarna gå i på hemsidan och se Animationen om lön- ”Så fungerar löneprocessen”. 
https://vision.se/utbildningvisionombudavdelning 
 Lägg länken i chatten) 

- Se till att bildspelet (PPT) är synligt i rummet. 

- Dela in deltagarna i grupper. Placera in deltagarna i grupprum för diskussion Case (PPT 35). 

- Spara ned deltagarnas kommentarer från chatten så att kursledarna kan följa upp dem senare. 

- Bevaka chatten och svara på tekniska frågor 

 
Material 

 Ppt-presentation bild 34-35 
https://vision.se/utbildningvisionombudavdelning 
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Pass 10  
Vad händer nu, ca 30 min  (Em, dag 2) 

 
Beskrivning 

1. Gå igenom PPT-bilderna 36-38 
2. Före bild 37 visa filmen om Vision Direkt –din fackliga rådgivning med Robin. 
3. Det är viktigt att även de ombud som är ensamma på sin arbetsplats känner att vi är Vision, 

tillsammans och att det ALLTID är ok att fråga, hellre en gång för mycket! 
 
Teknisk support/digital mötesvärd: 

Gör så här: 

- Se till att bildspelet (PPT) är synligt i rummet. 

- (Före bild 38 visa filmen om Vision Direkt med Robin. 
- https://vision.se/utbildningvisionombudavdelning 

- Spara ned deltagarnas kommentarer från chatten så att kursledarna kan följa upp dem senare. 

- Bevaka chatten och svara på tekniska frågor 

 
 
Material 

 Ppt-presentation bild 36-38 
 https://vision.se/utbildningvisionombudavdelning  

 

Pass 11  
Summering och avslut, ca 30 min  (Em, dag 2) 

 
Beskrivning 

 
1. Sammanfatta det viktigaste ni vill att deltagarna ska komma ihåg från utbildningen (båda 

kursledarna/utbildarna) 
2. Reflektionsrunda( använd PPT 39-40 som stöd bildkort) 
3. Påminn deltagarna om att en utvärdering genom Kompassen kommer att skickas ut.  

 
4. Utvärdera tillsammans med teknisk support. 

 
 
Tack, hej och lycka till! Vi ses i Visions-vimlet! 

 

Teknisk support/digital mötesvärd: 

Gör så här: 

- Se till att bildspelet (PPT) är synligt i rummet. 

- Spara ned deltagarnas kommentarer från chatten så att kursledarna kan följa upp dem senare. 

- Bevaka chatten och svara på tekniska frågor 

- Utvärdera tillsammans med kursledarna. 
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Material 

 Ppt-presentation bild 39-40 
 

 
Kompass  
Ingress: Visions utbildningar bygger på en pedagogisk grundsyn där vi tror på människors 
förmåga att bidra. Genom dialog, pedagogisk variation och erfarenhetsutbyte skapar vi goda 
förutsättningar för lärande. Vi vill att Visions utbildningar ska ge dig de förutsättningar och 
redskap du behöver som medlem eller förtroendevald.  
Tack för att du bidrar till utvecklingen av Visions utbildningar genom att svara på denna enkät.  
 
 
Frågor:  
1. Jag är nöjd anmälningsprocessen och informationen jag fått före utbildningen.  
2. Utbildningen har bidragit till att jag känner mig tryggare i mitt uppdrag/min roll.  
3. Balansen mellan teori och övningar har varit bra.  
4. Jag har bidragit genom dialog och erfarenhetsutbyte.  
5. Utbildningen har stärkt mitt engagemang och vilja att bidra till Visions utveckling.  
6. Jag har tagit ansvarar för mitt lärande.  
7. Förnamn Efternamns ämneskunskaper var goda.  
8. Förnamn Efternamns ämneskunskaper var goda.  
9. Förnamn Efternamn var inspirerande och involverande.  
10. Förnamn Efternamn var inspirerande och involverande.  
11. Tekniken som behövts för att delta på distans har fungerat bra (Digital mötesplattform, ljud, 
kamera med mera).  
12. Totalt sett är jag nöjd med utbildningen.  
13. Kommentar:  
 
Svarsalternativ  
Stämmer inte alls - stämmer ganska dåligt - stämmer ganska bra - stämmer precis 
 

Revisionshistorik 

 

Datum Ändring Ändrat av 

2021-04-08 Revisionshistorik införd i 
körschema 

Joan 

2021-04-08 Länkar rättade och 
uppdaterade i körschemat. 
Länk till Åhnbergs förlag. 

Joan 

2021-04-08 Arbetsrättsliga lagar 
tillagda på utbildningens 
hemsida.  

Joan 

 


