
VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR

Malmö 
25-26 maj

Online 
7-8 april

Stockholm 
18-19 maj

Göteborg 
5-6 maj

BLI TRYGG I ATT  
DU GÖR RÄTT 

– UNDVIK  
KOSTSAMMA  

MISSTAG

EN OERHÖRT ENGAGERAD  
OCH VÄL PÅLÄST FÖRELÄSARE.
DEN BÄSTA JAG STÖTT  
PÅ TROR JAG!
ANGELICA WIDEHEIM  
PERSONALANSVARIG  
OTTO NILSSONS BYGGNADS AB

Kursen för dig som inte har en HR-avdelning  
att vända dig till 

ARBETSRÄTT

Till våren planerar vi att genomföra kursen i konferenslokal.  
Om myndigheterna där och då avråder från möten så omvand-
las din kurs till att genomföras digitalt. Under hösten genom-
förde vi närmare 100 stycken mycket uppskattade utbildningar 
digitalt. Om digitalt format inte passar dig så kan du kostnadsfritt 
boka om till ett senare tillfälle under 2021.

COVID-19 GARANTI



• Lagstiftningens olika områden – du ska enkelt kunna hitta 
den information du behöver i vardagen

• Vad som gäller vid anställning och under anställningstiden
• Uppsägning och avsked – lär dig vad som krävs för att 

agera på rätt sätt
• Vad som gäller vid sjukdom hos arbetstagare  

– arbetsgivarens roll och ansvar i rehabilitering
• Vilka skyldigheter och rättigheter du har som arbetsgivare

DU FÅR LÄRA DIG

Georg Frick
Georg är inte bara specialist på praktisk arbetsrätt, han 
är också en fantastisk pedagog och kursledare. Under 
de här dagarna kommer han att lära dig arbetsrätten 
du behöver kunna – och du kommer förmodligen tycka 
det är både roligt och intressant!

Georg är utbildad vid Lunds Universitet och driver två  
företag; Frick HRconsulting AB och Frick Publishing AB.  
Han är författare till en mängd olika böcker inom arbetsrätt  
och lön. Exempelvis: ”Lönesamtal – handbok för chefer”,  
”Lönekriterier – arbetsbok för chefer och medarbetare”,  
och ”Arbetsrätt – handbok för chefer”. 

BOK PÅ KÖPET!

 Du får boken ”Arbetsrätt
– handbok för chefer”  
skriven av Georg Frick!

En perfekt uppslagsbok eller
praktisk handbok i ditt dagliga
arbete med personal- och  
arbetsrättsfrågor.

VAD DU MED PERSONALANSVAR  
MÅSTE VETA – LÄR DIG  
ARBETSRÄTTEN FRÅN GRUNDEN

“GEORG ÄR HELT FANTASTISK.  
SÅ KUNNIG! ATT HAN KUNDE FÅ ETT SÅ 
TORRT ÄMNE ATT BLI SÅ INTRESSANT  
VAR IMPONERANDE”

ANN BÄCKMAN, SVEBA DAHLÉN 

Du arbetar helt eller delvis med personalfrågor och
vill bli säkrare på vad som gäller. På den här  
tvådagarskursen lär du dig arbetsrätt från grunden,  
och hur du tillämpar den i praktiken.

Försäkra dig om att du handlar korrekt och fattar rätt beslut i 
avgörande situationer, genom fördjupad kunskap i arbetsrätt. 
Att ta ett beslut på fel grunder kan bli väldigt kostsamt. Det faller 
sig därför naturligt att varje arbetsgivare vill ha anställda med 
gediget arbetsrättsligt kunnande.

Undvik de kostsamma misstagen – aktuella och 
viktiga rättsfall! 

Du som deltar på den här kursen kommer att få kunskap, mallar 
och checklistor som hjälper dig att skriva tydliga och juridiskt 
korrekta handlingar. Därmed blir du det självklara bollplanket  
när det gäller arbetsrätt och personalfrågor.



VAD DU MED PERSONALANSVAR  
MÅSTE VETA – LÄR DIG  
ARBETSRÄTTEN FRÅN GRUNDEN

PROGRAM

HÅLLTIDER 
FÖR DAGARNA

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås
Kursen startar
Kaffe/te
Lunch
Eftermiddagsfika
Avslutning

DAG 1
Introduktion till arbetsrätt 
• Arbetsrättens grunder
 
På väg att anställa
• Bakgrundskontroll och referenser
•  Intervjun – vad bör du fråga och vad bör du absolut inte 

fråga? 
• Vad händer om den arbetssökande ljuger?
• Välj rätt anställningsform

Anställningsavtalets innehåll och konsekvens
• Arbetsgivarens ledningsrätt och arbetstagarens  

arbetsskyldighet
• Konkurrensklausuler – när och hur det är möjligt
•  Kritikrätt – obefogad och befogad internt och externt 

Om arbetstagaren missköter sitt arbete
• Krav på dokumentation
• Korrigerande samtal
• LAS-varning eller disciplinär åtgärd
• Omplaceringsskyldighet i vissa fall
• Om arbetstagaren är sjuk – förstärkt anställningsskydd

DAG 2 
Arbetsbrist och turordning
•  Turordning (sist in – först ut) och tillräckliga kvalifikationer
•  Företrädesrätt till återanställning 

Förhandlingsskyldighet i vissa fall enligt MBL
• När ska arbetsgivaren förhandla med facket?
• Vem har förhandlingsrätt och mot vem?
• Att MBL-förhandla i praktiken 

Arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen i korthet
• Arbetsgivarens skyldighet att kartlägga och förebygga 

arbetsmiljörisker
• Systematiskt arbetsmiljöarbete 
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Arbetstidslagens regler om total arbetstid, veckovila, 

dygnsvila samt rast och paus

Diskrimineringslagstiftningen i korthet
•  Diskrimineringsgrupper
•  Trakasserier och sexuella trakasserier

Aktuella rättsfall
• Genomgång av aktuella rättsfall från Arbetsdomstolen

Nyheter inom arbetsrätten
• Framtidsfrågor att hålla koll på 

 

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  
deltagare och föreläsare. Har du några 
frågor om kursen, tveka inte att ta  
kontakt med mig!

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se
031 - 22 24 51  /  0765-424 390

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

“JAG TÄNKTE ATT DET HÄR KOMMER 
ATT VARA DÖDENS TRÅKIGT, MEN DET 
VAR FAKTISKT VÄLDIGT ROLIGT”

MAX CARLSTRÖM, DINA FASTIGHETER  
I MÖLNLYCKE 

TA KUNSKAPSTEST OCH FÅ  
DIPLOMERING!

Vill du efter genomförd kurs ta vårt diplomeringstest så ingår det 
gratis. Provet består av frågor kopplade till kursens innehåll, och 
när du klarat det får du ett diplom som styrker dina kunskaper.



Returadress: Kunskapsgruppen Sverige AB, Kungstorget 5, 411 17 G
öteborg

Avsändaradress: C
ityM

ail – 150419, Box 90108, 120 21 Stockholm

kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

ARBETSRÄTT
Stockholm 
18-19 maj
Göteborg
5-6 maj
Malmö
25-26 maj 

Pris: 10 990 kr (exkl. moms) /person. 
Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, 
diplom, bok och dokumentation ingår

Kontakt: Kontakta oss på 
info@kunskapsgruppen.se eller ring 
kundservice på 031-22 24 50

Lokal: Vägbeskrivning och information 
om våra kurslokaler hittar du på vår 
hemsida kunskapsgruppen.se

VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 
precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 
dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 
erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 
bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 
som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 
helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  
– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  
ett års skolmaterial till barn som behöver det. 
Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

MYCKET BRA UPPLÄGG MED EN 
MYCKET KUNNIG OCH BRA 
FÖRELÄSARE SOM BLANDADE  
TEORI MED FALL. EN 5 POÄNGARE!  
MARIA JOHANNESSON, SAMORDNARE 
GRUMS KOMMUN

Kunskapsgruppen följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Följande åtgärder vidtas till 
samtliga utbildningstillfällen: 

COVID-19 

• Handdesinfektion finns tillgängligt under  
utbildningsdagarna

• Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor 
såsom bord, dörrhandtag och hissknappar etc.   

• Alla deltagare med symtom uppmanas att stanna 
hemma

• Kostnadsfri flytt till senare tillfälle vid sjukdom 
• Möblering som möjliggör att hålla rekommenderat 

avstånd till övriga deltagare 
• Inga buffébord – bordsservering vid lunch och fika 

* Åtgärderna kan komma att uppdateras efter hand – se vår hemsida 

för ännu mer aktuell information!

GÅ KURSEN ONLINE!
Anmäl dig till vår lärarledda onlineutbildning på 
kunskapsgruppen.se!

7-8 april


