
Skolearbejdet i TL Ringsted 
I dag er det ikke længere en selvfølge at man som ung studerende 
melder sig ind i fagforeningen. Det kan tildels skyldes at kendskabet til 
fagforeninger og den danske model ikke er så udbredt. Der er stigende 
konkurrence fra andre fagforeninger. Hvad betyder det for os? Det bety-
der at arbejdet med at sprede kendskabet til Teknisk Landsforbund og til 
Teknikernes a-kasse og arbejdet med at være relevante og aktuelle i de 
studerendes og nyuddannedes øjne er alfa omega for vores eksistens på 
den lange bane. 

I TL Ringsted er der 10 uddannelser indenfor TL’ s brancher: Teknik, Byg-
geri og Design. 
Uddannelserne udbydes på erhvervsakademier og Professionshøjskole for-
delt på Sjælland og Falster.

TL’s konsulent, Maria Madsen fra afdelingen Uddannelse og Karriere besøger 
de studerende på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Alle skoler bliver 
så vidt muligt besøgt på første og sidste semester samt ved dimissions-
festen. 

 På uddannelsesinstitutionerne indenfor TL Ringsteds geografiske område 
har jeg mødt og hvervet medlemmer. De studerende har typisk mødt TL i 
løbet af deres 1. semester og når de skal til af afslutte deres uddannelse, 
hvor de er blevet informeret om fordelene ved medlemskab af Teknisk 
Landsforbund og a-kasse. TL er også synlig på mellemliggende semestre 
med f.eks kurser og events.

TL er også synlig på skolernes digitale platforme og på vores egen TL stu-
derendes Facebook-side, hvor vi typisk
laver opslag om studierelevant viden og praktiske råd og værktøjer. ”TL 
Studerende” hører under de faglige netværk og er for studerende i TL. De 
har en bestyrelse, sammensat af TL’s forskellige fag og uddannelser, som 
planlægger aktiviteter.

Der er 141 studerende medlemmer i afdelingen i december 2018.  

Erhvervsakademi Sjælland har skiftet navn til Zealand.
Hos Zealand i Nykøbing F. er der kommet en produktionsteknolog uddan-
nelse. 
 
Udover info om TL og a-kasse har vi i 2018 blandt andet afholdt følgende 
kurser på uddannelsesinstitutionerne.  

Til generalforsamlingen den 12. marts 2019



Zealand Næstved
Praktikpladssøgning
Ansøgning og LinkedInprofil

Til dimissionsfesten får alle nyuddannede et tillykke-kort fra os, hvor vi øn-
sker tillykke med uddannelsen og fortæller hvordan TL kan hjælpe dem på 
vej i arbejdslivet.   

Maria har repræsenteret TL i LO Ungdoms netværk. LO Ungdom har hidtil 
arbejdet for at flere fagligt aktive unge bliver deltagere i den politiske debat 
om velfærd, fordelingspolitik, uddannelser og solidaritetsområdet, at skabe 
udviklingsmuligheder for unge tillidsrepræsentanter, der gennem netværk og 
lign. kan fastholdes som aktive i fagbevægelsen, som tillæg til forbundenes 
grundkurser. Og at unge får større viden om fagbevægelsens kerneopgaver 
som overenskomster, løn- og arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. I 2018 fu-
sionerede LO og FTF til én stor organisation ved navn Fagbevægelsens Hov-
edorganisation. Derfor kommer der nye rammer for ungdomsnetværket.

Med venlig hilsen

Maria R. Madsen

Zealand Slagelse 
Excel-kursus 
Studieteknik kursus
Deltog på SUK festival sammen med LO Midtsjælland

Zealand, Nykøbing og Absalon Nykøbing
Illustrator
Praktikpladssøgning
Photoshop
Deltog på Leisure Management´s Karrieredag med stand og CV-tjek, oplæg 

Vi har fået ny indmeldelsesflyer til studerende.  Med den nye indmeldelses-
folder har vi lanceret et nyt tilbud til studerende. De kan nu sende en SMS 
til 1230 og blive ringet op og få svar på de spørgsmål de måttet have. 


