
LOs sommerpatrulje 

 

Hva er sommerpatrulje? 
LOs sommerpatrulje er den største aksjonen LO har rettet mot ungdom. 

Hvert år rundt sommertider drar ungdom fra LO ut på bedrifter og snakker 

med unge arbeidstakere for å høre om de har det greit i jobben og for å 

informere om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Vi gjør som i fjor, 

begynner i toppen av fylket og fortsetter nedover i løpet av uken. Vi 

dekker hele fylket! I år er det 31. gang den gjennomføres og vi vil at DU 

skal være med! I år gjennomfører vi LOs sommerpatrulje i tidsrommet kl. 

12.00 til 20.00 i uke 27. 

 

Hvem kan være med?  
Tillitsvalgte og organisert ungdom i LO. Så enkelt. Om du har vært med på 

dette før, vet du hva det går i. Er du helt ny, er det ikke noe problem. Vi 

skal ha et kurs 19.-20. juni der du får vite alt du ikke visste fra før. Kurset 

gjennomføres på Quality Hotell Grand Farris i Larvik. Alle nye deltagere 

må gjennomføre kurset og det oppfordres at så mange som mulig blir 

med. Reise og tapt arbeidsfortjeneste må dekkes av 

forbundet/fagforeningen, men kurset og mat spanderes av LO.  Du får 

lære om Arbeidsmiljøloven og hvordan gjennomføre et arbeidsplassbesøk 

bl.a. Dessuten blir du kjent med andre som skal delta!  

 

Koster det noe?  
Nei. Under patruljen betaler du ingenting utav din egen lomme. I denne 

uken er det medlemmenes penger vi bruker, og det må vi huske på. Det 

blir mye jobbing, men mye gøy! Det er forbundet/ foreningen som dekker 

evt. tapt arbeidsfortjeneste og reise for deg. 

 

Lurer du på noe?  
Ikke nøl med å ta kontakt med klubben, tillitsvalgt eller ungdomssekretær 

i Telemark, Li-Mei T. Berglid e-post: li-mei.berglid@lo.no  telefon: 

45446405 eller 03200. 
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PÅMELDINGSSKJEMA 
 
JEPP! Meld meg på sommerpatruljen!  

 
Navn __________________________________ 
 
Adresse________________________________ 
 
E-post:__________________________________ 
 
Mobil:___________________ 
 
Fødselsdato:_____________________ 

 
Forbund:_________________________________ 
 
Bedrift/forening:___________________________ 
 
Tidspunkt du ønsker å være med: 
Klokken:__________________________________ 

 

 

Underskrift deltager Underskrift og stempel 
forbund/forening/klubb 

Påmeldingen sendes innen 25. juni til: (merk 

at kurset gjennomføres før denne datoen og man må melde seg på 
innen 10. juni.) 
 
LO Telemark v/ Li-Mei T. Berglid 
Postboks 2514 Kjørbekk, 3702 Skien Tlf: 45446405 / 03200 
E-post: li-mei.berglid@lo.no 

 
Hva vil du være med på? 
 

Jeg vil være med på sommerpatruljen. Jeg er ny og melder 
meg på kurset i forkant (obligatorisk om du ikke har deltatt 
før) Kryss av. 

Kurset er 19.-20. juni på Quality Hotell Grand Farris i Larvik. 
 

Jeg vil være med på sommerpatruljen. Jeg har vært med 
før, og trenger ikke kurs.  

Jeg har vært med på sommerpatrulje før, men vil selvsagt 
på kurset i år også! (Kryss av.) 

 

  



Hvilke dager vil du være med på sommerpatruljen? 

Kryss av:  

 
Mandag  4. juli kl. 12 – 20 i Bamble,  Kragerø, Drangedal, Nissedal og 

Fyresdal 

Tirsdag 5. juli kl. 12 – 20 i Skien, Porsgrunn og Siljan 

Onsdag 6. juli kl. 12 – 20 i Tinn, Notodden, Hjartdal, Vinje og Tokke 

Torsdag 7. juli kl. 12 – 20 i Seljord, Bø, Sauherad, Nome, og Kvitesei  

Fredag 8. juli kl. 12 – 20 i Skien, Porsgrunn og Bamble 

  
 

Jeg disponerer bil/seter__________  

 
Med hele uka: 
(husk å skrive hvor mange seter i bilen) 

 
 Du må få godkjennelse fra ditt forbund/forening/klubb at de 

dekker din deltagelse i form av evt. tapt arbeidsfortjeneste og 
reiseutgifter. Mer informasjon om patruljen kommer når 
ungdomssekretæren har fått skjemaet i posten. Da blir 
informasjonen sendt til den enkelte deltager. 


