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Användaren i fokus



Bristande kunskap inom arbetsrätten leder ofta till

Enkelhet och pedagogik är grunden i alla
kurser från Draftit. Kursen kan pausas och
startas när du vill; på mobilen, läsplattan
eller datorn.

onödiga konflikter och kan orsaka stora kostnader
för verksamheten.

Kursens upplägg

Med e-learning inom grundläggande arbetsrätt
säkerställer du uppdaterad kompetens inom
arbetsrättens centrala områden.



Kursen består av sex moduler. Varje modul
tar cirka 20 minuter att genomföra och
avslutas med ett test. Blir du inte godkänd
första gången kan du alltid göra om testet.

Kursens moduler
1. Lag om anställningsskydd (LAS)

Vem är kursen för?
Arbetsrätten är nödvändig för verksamhetschefer,
men erbjud gärna kursen till alla med personalansvar.
Många chefer känner en osäkerhet kring lagstiftningen.
Ersätt den känslan med konkret kunskap.



2. Semesterlag (SemL)
3. Föräldraledighetslag (FL)
4. Arbetstidslag (ATL)
5. Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
6. Diskrimineringslag (DL)

Administration och översikt



Som administratör bjuder du in deltagare
till kursen. I översikten ser du enkelt vem
som har påbörjat och genomfört kursen.

Periodisk uppföljning


Varför är det viktigt?

En ny kurs med uppdaterade lagar och
regler publiceras varje år. För nya chefer blir
det en del av onboardingen, medan det för
andra blir en välkommen uppdatering.

Arbetsrätten består av många delar. En detaljmiss kan leda
till onödiga konflikter och kostnader för verksamheten.
Med grundläggande kunskap inom arbetsrätten fattar
cheferna trygga beslut.

Stöd för andra LMS



Importera enkelt kursmaterialet till ert
egna LMS-system. Filerna finns i formaten
SCORM, Tin Can och AICC, vilka fungerar
för de flesta LMS.

Alltid i Draftits produkter


Molnbaserat



Responsiv design



Fri support



Dedikerad kontaktperson

Chefsportalen enar cheferna i personalfrågor och beslut. Trygga chefer skapar en

Chefsportal

god arbetsmiljö och nöjdare medarbetare.

HR Expert är Sveriges mest omfattande
arbetsrättsliga verktyg. All information

HR Expert

finns samlad, författad på ett sätt som är
enkelt att tillämpa.

På www.draftit.se berättar vi mer om våra produkter och tjänster.

