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Fagforbundet for
ingeniørstudenter

Fagforbundet for ingeniørstudenter
Allerede som student er det viktig å fagorganisere seg. Fagforbundet har et unikt
studentmedlemskap i samarbeid med de andre LO-forbundene. Medlemskapet
ivaretar yrkesidentitet, sikrer lønns- og arbeidsvilkår og kan hjelpe deg i arbeidshverdagen. Som studentmedlem blir du organisert i det LO-forbundet som
studiet peker mot, men det unike er at du samtidig blir ivaretatt uansett hvor du
jobber i studietiden.
Fagforbundet jobber aktivt for at heltidsstudenten skal bli en realitet og at
studenter skal ha overkommelige boutgifter. Derfor kjemper vi for at det skal
bygges flere studentboliger, bedre studiefinansiering og et godt arbeidsmiljø på
studiestedet. Til dette arbeidet er det viktig at vi er mange medlemmer bak
kravene.
Et studentmedlemskap i Fagforbundet koster kr 250,- per halvår inkludert
innboforsikring. Kontingenten kan trekkes fra på skatten.
Du får blant annet:
• Råd, veiledning og juridisk hjelp på jobben fra LOs 40 000 tillitsvalgte
• Rett til å delta på jobbsøkerkurs og andre kurs arrangert av LOs forbund
• Innboforsikring inkludert i kontingenten
•	LOfavør-fordeler på forsikring, banktjenester, reiser, strøm, mobil m.m.
(www.lofavor.no)
• Hjelp til å inngå tariffavtale
• Tilbud om yrkesfaglige kurs
• Fagforbundets tillitsvalgte i ryggen
• Fagbladet med yrkesfaglige nyheter
Fagforbundet er en del av LO-fellesskapet som samler 860 000 fagorganiserte i
Norge. Men Fagforbundet også er en samfunnspolitisk aktør, som påvirker

fagområdene for eksempel gjennom å svare på høringer fra Stortinget om
lovforslag som påvirker våre medlemmer, samarbeid med politiske beslutningstakere og aktiv deltakelse i samfunnsdebatten.
Fagforbundet er en del av LO Ingeniør, en faglig og politisk overbygning rettet
mot ingeniører i alle LOs forbund. Gjennom egen nettside, eget nyhetsbrev,
podcast og andre faglige tilbud, bidrar LO Ingeniør til et godt yrkesfaglig tilbud
for ingeniører og ingeniørstudenter.

Dette er Fagforbundet

• Landets største arbeidstakerorganisasjon med over 360 000
medlemmer.
• Fagforbundet er en demokratisk organisasjon, styrt av medlemmene.
• Skal sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
• Vil styrke og videreutvikle velferdsstaten.
• Forbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale,
statlige, private og offentlige virksomheter. Fagforbundet organiserer
også arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner.
• Yrkesaktive medlemmer betaler normalt 1,45 prosent av lønna, pluss
forsikring i fagforeningskontingent. Pensjonister, lærlinger og studenter
har egne vilkår. Deler av kontingenten kan trekkes fra på skatten.
Se mer på fagforbundet.no.

Medlemsfordeler
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Rundt 17 000 tillitsvalgte ivaretar dine lønns- og arbeidsforhold.
Juridisk hjelp i saker knyttet til arbeidsforholdet ditt.
Landets beste hjemforsikring, kollektiv hjem.
Gode forsikringsordninger gjennom LOfavør.
Stipendordning til etter- og videreutdanning.
Tilbud om faglig utvikling, temadager og kurs.
Yrkesfaglige temahefter.
Nye medlemmer får tilbud om en kombinert livs-, uføre- og ulykkesforsikring. Denne kan du reservere deg mot.
• Fagbladet gratis i posten.
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Vil du bli medlem i Fagforbundet?
Gå inn på fagforbundet.no/bli-medlem
eller send fagforbundet medlem til 1980

