KURSINBJUDAN

Lärarområdets arbetstider
och anställningsförhållanden,
Bilaga M
Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom
verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha
förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.
Datum

1 december 2017. Kursstart kl. 10.00, kaffe serveras från kl. 09.30.
Kursen beräknas avsluta ca kl. 16.00.

Plats

Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom
verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha
förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

Kostnad

3 400 kronor per deltagare (exkl. moms). Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe,
lunch samt kursdokumentation. Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter
kursen ägt rum.

Anmälan

Anmäl dig med din e-postadress här!
Senast den 27 oktober 2017 vill vi ha din anmälan.

Innehåll
Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer, arbetstider, övertid och
ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring
det tas inte upp i den här kursen.

Föreläsare
Agnes Gradstock och Phia Moberg båda förhandlare på förhandlingssektionen, Avdelningen för
arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting.

Information
Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker i turordning. Antal
personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen
vid för få anmälningar
Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om
eventuell ersättare måste ske skriftligen.
Vid eventuella önskemål om logi i samband med kursen, bokar och betalar deltagaren detta själv.

Kontaktuppgifter
Vid frågor om anmälan kontakta Konstella tfn 08-452 72 86 eller konferens@konstella.se
Ansvarig för kursens innehåll och upplägg är Agnes Gradstock, agnes.gradstock@skl.se och
Jan Bergström, jan.bergstrom@skl.se. Båda nås via växeln 08-452 70 00.

Varmt välkommen med din anmälan!
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

