ARBETSRÄTT
DU FÅR LÄRA DIG
• 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

DIPLOMERING OCH E-LEARNING INGÅR

DU FÅR BOKEN!

Efter kursen kan du, om du vill, ta vårt kunskapstest
för att bli diplomerad. Testet består av 30 frågor på
kursinnehållet. När du kan de här frågorna kommer du att ha
bra kunskaper i arbetsrätt och det kommer vara till nytta både
för dig och din arbetsgivare.

”Arbetsrätt – handbok för chefer”
skriven av Georg Frick.
En perfekt uppslagsbok eller praktisk
handbok i ditt dagliga arbete med
personal- och arbetsrättsfrågor.

Till din hjälp efter utbildningen har du vår e-learning som
täcker kursens innehåll och där du själv kan repetera i din
egen takt.

KURSEN GÅR I STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ & ONLINE!
Gå in på vår hemsida för att hitta kurstillfället som passar dig!

10 990 KR (EXKL. MOMS) PER PERSON
Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, diplom, bok och dokumentation ingår

PROGRAM
DAG 1

DAG 2

Introduktion till arbetsrätt
• Arbetsrättens grunder

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

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

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

Anställningsavtalets innehåll och konsekvens
• Arbetsgivarens ledningsrätt och arbetstagarens
arbetsskyldighet
• Konkurrensklausuler – när och hur det är möjligt
• Kritikrätt – obefogad och befogad internt och externt

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

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

Diskrimineringslagstiftningen i korthet
• Diskrimineringsgrupper
• Trakasserier och sexuella trakasserier
Aktuella rättsfall
• Genomgång av aktuella rättsfall från Arbetsdomstolen
Nyheter inom arbetsrätten
• Framtidsfrågor att hålla koll på

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

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

HÅLLTIDER FÖR DAGARNA

Hör gärna av dig till mig om
du har några frågor!

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

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se
031 - 22 24 51 / 0765-424390

TRE ENKLA SÄTT
ATT ANMÄLA SIG
kunskapsgruppen.se

031-22 24 50

info@kunskapsgruppen.se

