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2019 bliver et historisk år i dansk
fagbevægelse, hvor den nye hovedorganisation ser dagens lys 1. januar.
Også her på Konventum glæder vi os
til at være en del af den proces. Vi
sammenlægger os nemlig med FTF’s
kursusenhed, og får derfor endnu flere spændende kurser og uddannelser
i kataloget. Men det allermest spændende bliver, at vi nu alle sammen
skal lære en masse nye mennesker at
kende, og at vi skal lære sammen og
lære af hinanden.
Det bliver utroligt spændende at
være med til at arbejde for, at vi ikke
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bare indlemmer en ny gruppe i et eksisterende fællesskab, eller fusionerer
to fællesskaber. Det afgørende bliver,
at vi sammen får skabt at stærkt nyt
fællesskab, hvor der er plads til os alle
og de forskelligheder vi har, men hvor
vi alle arbejder mod det samme mål,
og hvor vi ved, at der er langt mere,
der forener os, end der splitter os ad.
Vi har nu en unik mulighed for at
skabe et stærkt og udviklingsorienteret læringsmiljø, hvor vi kan lære
af hinanden og inspirere hinanden til
handling. Fagbevægelsen skal basere
sin styrke på stærke handlingsfælles-

skaber, og derfor vil handleperspektivet være centralt i alle Konventums
uddannelser, så vi kan være med til
at understøtte, at fagbevægelsen og
tillidsfolkene styrker deres position og
skaffer resultater både centralt og på
arbejdspladserne.

års jubilæum. Fejringen kulminerer i
uge 23, hvor vi for første gang afholder
det nye koncept ”Faglig Festival”.
Der sætter vi fokus på fremtiden med
eksperimenterende læringsformer,
involverende metoder og med debat,
foredrag, kunst og musik.

2019 er også Arbejdsmiljørepræsentant-år. Derfor sætter vi spot på
arbejdsmiljøarbejdet ved at have
to fælleskabsuger med fokus på
arbejdsmiljø, og derudover vil alle
fællesskabsuger indeholde mindst én
arbejdsmiljøaktivitet. Derudover fejrer
vi i 2019 LO-skolens/Konventums 50-

Det bliver et interessant og lærerigt
år, hvor vi glæder os til at se dig her
på Konventum eller på et af de mange
kurser, som vi afholder rundt omkring
i landet.
Nanna Højlund
& Esben Noël Hjort
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TR, AMR og andre

AR B EJDS MAR KED

TR og AMR og andre
Arbejdsmarked 4.0
Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.
Lidt om baggrund
Arbejdsmarkedet bliver mere og mere
komplekst.
De tillidsvalgte skal have flere muligheder for at afprøve og træne en vifte
af kompetencer, hvis de skal kunne
støtte deres kolleger i fremtiden.
Du kommer til at arbejde med
Vi kommer til at arbejde med flere
scenarier, der kan synliggøre hvad det
er for nye roller og arbejdsopgaver,
der venter dig som TR eller AMR på
Arbejdsmarked 4.0.
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Udenlandsk arbejdskraft, social dumping og den danske model
• Forandrede ansættelsesvilkår og
dermed behov for nye lokalaftaler,
for eksempel øget brug af vikarer,
frivillige og nyttejob.
• Påvirkning af virksomhederne for at
fastholde, at tillidsvalgte og medarbejdere inddrages i forandrings- og
effektiviseringsprocesser og ved
offentlige udliciteringer.
• Ny teknologi og ændringer i arbejdsopgaver kræver nye kompetencer –
hvordan motiverer vi kollegerne til at
deltage i efteruddannelse?
Ved først at give et overblik over,
hvilke tendenser der er på vej eller
allerede er kommet til Danmark, vil vi
efterfølgende gå mere i dybden med
emner som:
• Hvordan platforms-virksomheder
kan tilbyde småopgaver i stedet for
at fastansætte medarbejdere.

• Når produktionen flytter fra virksomheden ud til slutbrugeren via
3D-print.
• Hvordan automatisering vil afskaffe
mange af de nuværende stillinger
og hvilke nye arbejdsopgaver det så
kan skabe.
• Hvordan GPS-overvågning af sundhedspersonale eller håndværkere
vil give arbejdsgivere viden om de
ansattes velbefindende.
Det lærer du
Du får viden, du deler erfaringer og du
får kendskab til de faktorer, der har
indflydelse på, hvordan arbejdsmarkedet forandrer sig.
Du får også konkrete forslag til, hvordan du kan handle i forhold til forandringer på din arbejdsplads.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4162-19-0004

11. – 13. november 2019

Konventum A/S, Helsingør

Hvem kan deltage
For dig, der vil oplyses om og inspireres til at tage del i diskussioner og aktiviteter om udenlandsk arbejdskraft,
social dumping og den danske model,
der er under pres.
Lidt om baggrund
Vores danske arbejdsmarkedsmodel
og velfærdssamfund er under pres.
Social dumping er for alvor blevet et
problem, der presser mange arbejdspladser. Udenlandsk arbejdskraft er en
realitet i de fleste brancher og stiller
store krav til organisering. Nye ansættelsesformer som en del af platformsøkonomien breder sig. Frivillige breder

sig til flere brancher. Listen er lang
over nye udfordringer til den danske
model.
Det kommer du til at arbejde med
• Vi gør status på, hvilke brancher og
sektorer der er særligt udfordret.
• Vi udveksler erfaringer om, hvilke
faglige initiativer der virker og deler
viden på tværs af fag og brancher.
• Vi henter inspiration fra faglige
indsatser hos vores nordiske og
europæiske kolleger.
• Vi skaber debat med faglige ledere
og politikere om, hvordan vi modvirker presset på den danske model.

Det lærer du
Du får indsigt i udfordringerne til
den danske model og kan fordybe
dig inden for dit fag/din branche. Du
kommer til at dele erfaringer, og får
mulighed for at danne netværk med
andre tillidsvalgte på tværs af afdelinger og brancher. Du får inspiration
til faglige indsatser mod forringelse af
forholdene på din arbejdsplads og du
får værktøjer til indsats for at styrke
fair arbejdsforhold og den danske
model.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4162-19-0003

11. – 15. november 2019

Konventum A/S, Helsingør
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TR, AMR og andre

Hvem kan deltage
Kurset henvender sig til Tr, AMR og
andre, der arbejder med uddannelse
og kompetenceudvikling på arbejdspladsen.
Lidt om baggrund
Efter- og videreuddannelse er og bliver en naturlig del af arbejdslivet, som
gør os i stand til at følge med i de nye
krav, der stilles på arbejdsmarkedet, så
vi ikke kun kan løse vores opgaver nu,
men også i fremtiden.

Overenskomsterne og trepartsaftalerne giver mange muligheder for efterog videreuddannelse, men hvordan
får du/I virksomheden til at tage et
fælles ansvar sammen med jer som
tillidsvalgte og jeres kolleger, til systematisk og strategisk at gennemføre
uddannelses- og kompetenceplanlægning i praksis?
Du kommer til at arbejde med
Hvordan uddannelse gavner arbejdspladsen og jer som ansatte. Hvordan
skal og kan der indgås aftaler til sy-

APV, trivselsmålinger og årlig drøftelse
stematisk uddannelsesplanlægning?
Hvordan involverer og motiverer du/I
kolleger til uddannelse?
Det lærer du
At analysere og kortlægge virksomhedens og kollegernes uddannelsesbehov. At bringe uddannelsestemaet
på dagsordenen på arbejdspladsen.
At vurdere den strategiske indsats,
herunder indgåelse af aftaler og at
inddrage og motivere kollegerne i
arbejdet med uddannelse.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4162-19-0001

11. – 13. november 2019

Konventum A/S, Helsingør

Vikarer – er også kolleger
Hvem kan deltage
Kurset henvender sig til både tillidsvalgte på arbejdspladsen og ansatte i lokale fagforeninger.
Lidt om baggrund
Flere og flere virksomheder og arbejdspladser, ansætter vikarer (for
eksempel igennem vikarbureauer) i
stedet for at fastansætte flere medarbejdere. Det giver udfordringer for de
fastansatte i form af trusler om undergravning af de eksisterende løn- og
arbejdsvilkår og det faglige fællesskab. Tendensen er også en udfordring for vikaren selv. De fleste oplever
”første skoledag” hver dag, har svært
ved at låne i banken, får ikke tilbudt
efteruddannelse og mangler tryghed
omkring ansættelse og ansættelsens
varighed.

Du kommer til at arbejde med
• Baggrund, fakta og status på vikarsituationen i Danmark.
• Hvad er vikarernes rettigheder og
hvem håndhæver dem?
• Inddragelse af vikarerne i det faglige
fællesskab.
• Virksomhedernes motiver til at anvende vikarer.
• De gode argumenter mod at anvende vikarer.
• De faglige værktøjer der kan anvendes fra OK, Vikarloven og SU/
MED-systemet.
• Samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten om vejledning af vikarkolleger.
• Involvering af kollegerne på arbejdspladsen i diskussioner om vikarers
rettigheder.
• Udkast til lokalaftaler om virksomhedens brug af vikarer.

Det får du med hjem
Du får styr på fakta om vikarer, får
argumenter til at indgå i dialog med
ledelsen om brug af vikarer og du får
værktøjer til at arbejde med vikaransættelser. Du bliver klogere på hvad
der spiller ind i valg og fravalg af vikarer og får viden om, hvordan du kan
være med til at involvere vikaren i det
faglige fællesskab. Du bliver klar over
hvad din rolle er i forhold til vikaren og
får mulighed for at danne et netværk
med andre, der står med de samme
udfordringer som dig.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4162-19-0002

11. – 13. november 2019

Konventum A/S, Helsingør

på tværs af medlemmerne, ledelsen
og arbejdsmiljøorganisationen?

• Hvordan du forbereder dig, via procesbeskrivelser.

Du kommer til at arbejde med
• Effektive trivselsmålinger.
• APV-metoder i det psykiske arbejdsmiljø.
• Samarbejdet på tværs af dine medlemmer, ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen.
• Hvordan får man hele organisationen med i trivselsprocesserne?
• IGLO-princippet (Individ, Gruppe,
Ledelse og Organisation).
• Konkrete værktøjer til handleplaner,
retningslinjer, opfølgning og koordinering heraf.

Det lærer du
Kurset giver dig indsigt, viden og konkrete værktøjer til, hvordan du håndterer og udnytter ressourcerne bedst
muligt i optimering og forebyggelse
af arbejdsmiljøet. Både i forhold til din
egen rolle og i det strategiske arbejde med eksempelvis sygefravær, via
handleplaner, retningslinjer, trivselsmålinger, APV og den årlige drøftelse.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4152-19-0001

6. – 8. februar 2019

Konventum A/S, Helsingør

Du kommer til at arbejde med
• Dialogbaseret versus spørgeskemabaseret kortlægning – hvilke arbejdsmiljøforhold egner sig til hvad?
• Analyse af kortlægning, udarbejdelse af handleplan og effektiv implementering af løsninger.
• Inddragelse af medarbejdere og
ledere i formulering af indsatser og
handleplaner.
• Hvordan holder vi gang i APV-arbejdet mellem kortlægningerne hvert 3.
år?
• Hvad gør vi, hvis vi vil supplere med
andre metoder end de, som er valgt i
vores organisation?

Det lærer du
Du vil få viden om fordele og ulemper
ved anvendelse af spørgeskemaer og
dialogprocesser som kortlægningsværktøj. Du vil desuden lære, hvordan
dialog kan bringe jer fra kortlægning
til handleplaner og videre til implementering – på en måde hvor medarbejderne på arbejdspladsen føler sig
inddraget og oplever ejerskab.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0001

8. – 9. oktober 2019

Hvem kan deltage
Kurset er for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der ønsker
grundig indføring i de udfordringer og
muligheder, der er knyttet til arbejdet
med trivsel og psykisk arbejdsmiljø.
Andre, med opgaver og interesse i arbejdsmiljøarbejdet, er også velkomne.
Lidt om baggrund
Vil du gerne blive klogere på, hvordan
du håndterer arbejdet med APV, handleplaner, retningslinjer, trivselsmålinger og den årlige drøftelse, og hvad
det kan bruges til? Og kunne du have
lyst til at styrke dit samarbejde

TR, AMR og andre

Uddannelse på arbejdspladsen

AR B EJDS MILJØ

APV der rykker
Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medlemmer af MED/
AMO/SU, ledere og medarbejdere.
Lidt om baggrund
Det er ofte en udfordring at holde liv i
APV-arbejdet mellem de store kortlægninger. Vi kommer med bud på,
hvordan det kan gøres. Målet er, at
APV-arbejdet i højere grad bliver et
omdrejningspunkt for arbejdsmiljøarbejdet, og at det kaster løsninger af
sig, der gør en positiv forskel i jeres
hverdag, ikke kun fordi lovgivningen
siger, at I skal!

EKSTERNAT

Underviser
Henrik Ankerstjerne Eriksen, TeamArbejdsliv
Pris
Kr. 7.500,-.

København

”Henrik ved rigtig meget om emnet,
og er supergod til at formidle det på en
spændende måde. Han er god til at aktivere
os kursister og kan samtidig også skære
igennem, når det er nødvendigt.
Kanon god underviser.”
Kursist, Konflikthåndtering
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AR B EJDS MILJØ

TR, AMR og andre

Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der i det daglige
beskæftiger sig med ansættelsesret
samt faglige og juridiske konsulenter
og sagsbehandlere.
Lidt om baggrund
De faglige organisationer har en vigtig
opgave i at rådgive medlemmer og tillidsrepræsentanter i tilfælde af mobning og chikane på arbejdspladserne.
Mobning og chikane har alvorlige
konsekvenser for de personer, den

Fra stress til trivsel

rammer. På kurset ser vi på lovgivning
og retspraksis i tilfælde af chikane og
mobning på arbejdspladsen, så du kan
yde kvalificeret rådgivning til de ramte.
Du kommer til at arbejde med
• Mobning og chikane i forhold til
lovgivning og retspraksis.
• Seksuel chikane og overtrædelse af
ligebehandlingsloven.
• Mobning og chikane – ulykker og
erhvervssygdomme.
• Arbejdsgivers ansvar.
• Erstatningsmuligheder.

Det lærer du
På kurset får du overblik over og viden
om de gældende love og regler inden
for området, så du kan give kvalificeret
vejledning til de udsatte. Du får blandt
andet indsigt i de arbejdsskader, der
kan opstå som følge af mobning og
chikane og i mulighederne for at opnå
erstatning til offeret.
Undervisere
Anne-Beth Kirkegaard og Per Frydenreim Møller, FTF
Pris
Kr. 2.650,-.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0002

20. november 2019

DGI-byen, København

Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker - et fælles ansvar
Hvem kan deltage
Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der ønsker professionel forebyggelse og håndtering af arbejdsskader.
Andre, med opgaver og interesse i
forebyggelse og håndtering af arbejdsskader, er også velkomne.
Lidt om baggrund
Ulykkesforebyggelse er den vigtigste
arbejdsopgave for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer, blandt
andet fordi arbejdsskader koster
penge - rigtig mange penge, men
arbejdsskader kan også få alvorlige
personlige og familiære konsekvenser
for skadelidte. Det er derfor meget
vigtigt for virksomheder og ansatte, at

kunne forebygge ulykker og arbejdsbetingede lidelser/skader for at undgå
de økonomiske, driftsmæssige og
personlige omkostninger i forbindelse
med arbejdsskader.
Du kommer til at arbejde med
• Begreberne ulykker og arbejdsbetingede lidelser.
• Reglerne omkring arbejdsskader.
• Hvordan opstår ulykker og hvordan
forebygger vi effektivt?
• Hvordan du kortlægger jeres risici
på arbejdspladsen.
• Hvordan du kan arbejde med risikovurdering som et værktøj.
• Analyse af cases.
• Undersøgelse af arbejdsskader.

• Hvordan styrer vi risici på arbejdspladsen fremover?
• Kultur og holdninger til arbejdsmiljøet.
• Arbejdstilsynets rolle og opgaver i
forbindelse med ulykker og arbejdsbetingede lidelser.
Det lærer du
Når uddannelsen er slut, vil du kunne
arbejde forebyggende på en ny og
effektiv måde. Du vil kunne hjælpe
dine kolleger og virksomheden med at
skabe en sikker og sund arbejdsplads.
Du vil kunne anvende metoder og
redskaber til at analysere risici, samt
undersøge og kortlægge årsagerne
bag en ulykkelig hændelse.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4168-19-0001

28. – 30. oktober 2019

Konventum A/S, Helsingør

”Malene er en både skarp, inddragende
og humoristisk underviser. Jeg tager
hjem med gode konkrete redskaber som
kan hjælpe hele min arbejdsplads til at
håndtere stressproblemerne.”

Kursist om ”Fra stress til trivsel”
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Du kommer til at arbejde med
• Viden om den nyeste stressforskning og sammenhængen mellem
trivsel og produktivitet.
• Kendskab til faserne fra stress til
trivsel – og hvordan du spotter og
håndterer kolleger i mistrivsel.
• Konkrete redskaber til at skabe
robust trivsel på arbejdspladsen.
• Redskaber til at forbedre samarbejdet mellem ledelse og tillidsvalgte.
• Indsigt i egne udfordringer og styrker i forbindelse med at reducere
stress og fremme trivsel.

trivsel og produktivitet på dagsordenen. Du får indblik i, hvordan fokus på
kerneopgaven giver mulighed for at
forbedre den daglige drift og det psykiske arbejdsmiljø samtidigt. Du bliver
forsynet med en række værktøjer, så
du som tillidsvalgt selv og sammen
med ledelsen kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel, social
kapital og produktivitet er i højsædet.

Det lærer du
Vi går i dybden med, hvordan du kan
øge trivsel, effektivitet og arbejdsglæde samt spotte stress hos dine kolleger i tide og sætte ind med kvalificeret
hjælp. Ligeledes klædes du på til at
forbedre samarbejdet med ledelsen,
så I i fællesskab kan sætte stress,

Kursuspris
Kr. 3.700,- inkl bogen ”Stop stress”.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0003

27. februar 2019

DGI-byen, København

5080-19-0004

17. september 2019

DGI-byen, København

Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, valgte og ansatte og
ledere.
Lidt om baggrund
Stress er en af tidens største udfordringer for det danske samfund og
for udviklingen af vores velfærdssamfund. Der nedsættes tænketanke
og kommissioner for at tackle denne
udfordring. Fagbevægelsen bør spille
en vigtig rolle i løsningen af dette
spørgsmål og udfordringerne bør
blandt andet løses ude på den enkelte
arbejdsplads i et konstruktivt samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte.
Tilbring en dag sammen med en af
Danmarks førende stressforskere og
bliv opdateret på den seneste viden
inden for stress og psykisk arbejdsmiljø og få redskaber, der kan styrke
samarbejdet på din arbejdsplads.

Undervisere
Forsker, forfatter og org.psykolog
Malene Friis Andersen.

TR, AMR og andre

Chikane og mobning – et juridisk perspektiv

Få indflydelse på psykisk arbejdsmiljø
Hvem kan deltage
Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og andre medarbejdere,
der arbejder med at forbedre trivslen
og det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden.
Lidt om baggrund
Hvordan fungerer samarbejdet i din
virksomhed? Har du som tillidsvalgt
mulighed for at få reel indflydelse på
beslutningerne, der træffes formelt i
for eksempel SU og AMO eller uformelt
i dagligdagen? Og sikrer samarbejdet
og medarbejderindflydelsen et godt
psykisk arbejdsmiljø?
Flere undersøgelser viser, at ledelsens
motivation til at give både tillidsvalgte
og øvrige medarbejdere mere indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø er,
at medarbejderne dels tager initiativ
og dels kan kvalificere beslutning-

erne. Det er derfor nødvendigt, at
de tillidsvalgte udvikler relationer,
dokumentation og den faglige argumentation.
Du kommer til at arbejde med:
På kurset arbejder vi med, hvordan
du som tillidsvalgt kan styrke din
indflydelse og forbedre det psykiske
arbejdsmiljø på din arbejdsplads.
Først skaber vi et overblik over, hvad
psykisk arbejdsmiljø er, og hvordan I
kan komme på forkant i arbejdsmiljøarbejdet og samarbejde om at skabe
et godt psykisk arbejdsmiljø.
Dernæst arbejder vi med indflydelse i
samarbejdet, hvor vi har særligt fokus
på tillidsvalgte og andre medarbejderes deltagelse i og indflydelse på
de beslutninger, der træffes i virk-

somheden på forskellige niveauer. Vi
beskæftiger os også med, hvad der
skal til, for at tillidsvalgte og øvrige
medarbejdere får større indflydelse
både formelt og uformelt. Sidst men
ikke mindst identificerer vi de områder, hvor der kunne være en interesse
i at søge større indflydelse, og hvilke
forskellige indflydelsesveje I kunne
vælge.
Det lærer du
Du får en række råd og redskaber til at
samarbejde om og søge indflydelse på
at identificere, forebygge og håndtere
problemer i det psykiske arbejdsmiljø.
På kurset vil du lave din egen guide
for, hvordan du som tillidsvalgt kan
styrke din indflydelse på din arbejdsplads og derved medvirke til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4174-19-0001
		

20. – 22. maj 2019
30. september – 2. oktober 2019

Konventum A/S, Helsingør
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Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

TR, AMR og andre

Lidt om baggrund
Arbejdet flyder mere og mere ind over
grænsen til privatlivet, viser FTF-undersøgelse. Først blev de rent fysiske
grænser mellem job og fritid opløst
i takt med, at flere og flere fik mulighed for at arbejde videre i fritiden
med mobil og bærbar pc. Nu breder
arbejdet sig også mentalt set ind over
vores privatliv og personlighed, for
eksempel ved at konstante bekymringer over arbejdet suger ressourcer ud
af privatlivet.
Det kommer du til at arbejde med
Vi sætter fokus på forholdet mellem
arbejdstid, koordinering af tiden,
intensitet i arbejdet og tidskonflikter.
Hvis hverdagen bliver for uforudsigelig, kompliceret, kaotisk eller intens,

truer det vores arbejdsmæssige, biologiske og sociale rytmer. Vi rejser også
spørgsmålet om, hvad fleksibilitet er
– fleksibilitet for hvem og i forhold til
hvad? Betyder det frihed for de ansatte eller udvider det arbejdsgiverens
ret til at trække på medarbejderen
uden for normal arbejdstid? Vi arbejder med eksempler fra jeres dagligdag
og med cases fra undersøgelsen.
Det lærer du
På kurset får du indblik i de tre slags
grænseløshed: Grænseløshed i tid og
sted, grænseløshed i ansvarsfordeling
mellem kolleger, mellem faggrupper og
med ledelsen, og den grænseløshed
du oplever, ved at din privatperson
flyder sammen med dit arbejde.

Hvordan kan vi trives med forandringer
Helt konkret får du redskaber til at
analysere omfanget af de tre slags
grænseløshed på din arbejdsplads og
e guide til at tage fat på afhjælpning af
problemerne ved grænseløst arbejde,
hvis:
• Du selv har problemer med grænseløst arbejde.
• Du er leder for medarbejdere med
grænseløst arbejde.
• Du er TR eller AMR og vil tage emnet
op i jeres SU, MED eller AMO.
• I som gruppe eller team ønsker at
arbejde med problemet.
Undervisere
Henrik L. Lund, RUC og
Hans C. Hansen, Konventum (tidligere
FTF’s kursusenhed)

Du går hjem med ny indsigt samt
inspiration og værktøjer til at arbejde
med at sætte rammer om grænseløsheden på din arbejdsplads.

Pris
Kr. 3.150,-.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0005

24. april 2019

DGI-byen, København

Grundlæggende arbejdsmiljø for TR
Hvem kan deltage
Tillidsvalgte og fagligt aktive, som ønsker at vide mere om arbejdsmiljø.
Lidt om baggrund
Som medlem af SU/MED og når
arbejdsmiljøorganisationen er en integreret del af jeres arbejdsmiljøarbejde,
er det vigtigt, at du har en grundlæggende viden om arbejdsmiljø.
Undertiden er det svært at skelne
imellem de forskellige udfordringer,
hvad enten det drejer sig om fysisk
eller psykisk arbejdsmiljø. Derfor er
det vigtigt, at både TR og AMR kender
området. Det vil styrke TR/AMR’s samarbejde på arbejdspladsen.

Du kommer til at arbejde med:
• Grundlæggende viden om arbejdsmiljøområdet.
• Roller i arbejdsmiljøarbejdet (roller
som leder, medarbejdere og tillidsvalgte).
• Du bliver indført i arbejdsmiljøloven.
• Viden om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, og får et overblik over, hvordan
I selv har organiseret jeres arbejdsmiljøarbejde.
• Du får inspiration til, hvordan I kan
arbejde med trivselsmålinger, sygefravær i APV-arbejdet.

relevant arbejdsmiljøarbejde og viden
om kompetenceudvikling for jeres
arbejdsmiljøorganisation.
Det lærer du
Du får et grundlæggende kendskab
til arbejdsmiljøområdet. Du forstår
betydningen af, at det altid lønner sig
at investere i et godt arbejdsmiljø. Du
opnår kendskab til relevant lovgivning
på arbejdsmiljøområdet og ved, hvor
du kan søge mere information. Du vil
endvidere få specifikke værktøjer til
at kunne inddrage dine kolleger samt
ledelsen på din arbejdsplads.

Ligeledes gennemgår vi den årlige
drøftelse, en samlet tjekliste over alt

Hvem kan deltage
Tillidsvalgte, klubbetyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer.

pladsen? Hvordan sikrer vi vores
strategiske indflydelse, så vi kan sikre
de faglige principper og retningslinjer
i forandringsprocesser?

• Du arbejder med strategisk indflydelse.
• Du lærer om principper og retningslinjer i forandringsprocesser.

Du kommer til at arbejde med:
• Hvad er forandring?
• Hvad gør det ved os som personer/
grupper?
• Du lærer om inddragelse.
• Du lærer at bidrage til endnu bedre
forandringsprocesser.

Det lærer du
Du får viden, du deler erfaringer og
du får kendskab til de faktorer der har
indflydelse på, hvordan forandringer
kan håndteres. Du får også konkrete
forslag, til hvordan du kan handle i
forhold til forandringer på din arbejdsplads.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4469-19-0001

01. – 05. april 2019

Konventum A/S, Helsingør

ikke kan tale sammen. Og hvor du har
tænkt, at det ville have været rart at
have nogle redskaber til at håndtere
sagen med.

• Hvordan I håndterer jeres roller i
konflikter, og træner evnen til mægling/mediation

Lidt om baggrund
Forandringsbølgen er over os, og det
eneste vi kan være sikre på i denne tid
er, at forandringerne er kommet for at
blive. Som tillidsvalgte er vi mere involveret i forandringsprocesser end vores
kolleger. Kan vi blive endnu bedre inddraget og være med til at skabe gode
forandringsprocesser på arbejds-

TR, AMR og andre

Få styr på tiden i fællesskab

Konflikthåndtering
Hvem kan deltage
Kurset henvender sig til alle, herunder
tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter,
der ønsker at lære om håndtering af
konflikter på arbejdspladsen.

Du kommer til at arbejde med:
• Hvad er en konflikt?
• Redskaber til at kortlægge årsager
til konflikter og konflikttyper
• Strategier til konfliktløsning f.eks.
med brug af konflikttrappen
• Anerkendende kommunikation

Det lærer du
Efter kurset har du et grundigt kendskab til konflikter, deres opståen og
udvikling. Du har lært om og tilegnet
dig strategier til løsning af en konflikt,
arbejdet med anerkendende kommunikation og trænet konflikthåndtering
/evnen til mægling/mediation.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4015-19-0001

14. – 18. januar 2019

Konventum A/S, Helsingør

4015-19-0002

26. - 30. august 2019

Konventum A/S, Helsingør

4015-19-0003

28. oktober – 1. november 2019

Konventum A/S, Helsingør

Lidt om baggrund
I dit daglige arbejde har du måske
nogle gange stået i situationer, hvor
du synes at tingene er gået i hårdknude, hvor situationen er spidset til, hvor
kolleger snerrer ad hinanden eller slet

”Underviseren vekslede fint mellem
slides, film, debatter og gruppearbejde i
undervisningen.”

Kursist, Hvordan kan vi trives med forandringer

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4149-19-0001

18. – 20. november 2019

Konventum A/S, Helsingør

”Helt suveræn til at lære fra sig og gøre
emnet interessant.”

Kursist, Hvordan kan vi trives med forandringer
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TR, AMR og andre

Hvem kan deltage
Kurset henvender sig til alle, herunder
tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter,
der gerne vil blive klogere på, hvordan Mindfulness kan bidrage til bedre
arbejdspladser.
Lidt om baggrund
Har du brug for – eller lyst til – at blive
bedre til at fokusere på det, du er i
gang med her og nu – eller vil du opøve evnen til at håndtere hverdagssituationer på arbejdspladsen bedre?

Mobning på arbejdspladsen handler ikke om psykopater og neurotikere
Du kommer til at arbejde med:
• Introduktion til meditation og mindfulness.
• Hvordan du praktisk guider dig selv
og andre til en daglig brug af meditative teknikker på arbejdspladsen.
• Strategisk anvendelse af meditative
værktøjer for at nedbringe stress.
• Får – gennem visualisering - inspiration til at sætte mål for arbejdslivet.
Det lærer du
På dette kursus får du indsigt i egne,

oprigtige behov og værdier. Du opbygger din modstandskraft, og forebygger
unødig stress, hvor krav og mange forandringer er hyppige, men undertiden
udløser dårligt samarbejde, sygefravær og stress.
På den måde bidrager du til at inspirere, ikke kun dig selv, men også dine
kolleger, til i fællesskab med ledelsen,
at skabe bedre og bæredygtigere
arbejdspladser.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4159-19-0001

14. – 16. januar 2019

Konventum A/S, Helsingør

4159-19-0002

26. – 28. august 2019

Konventum A/S, Helsingør

Mindfulness 2 – En overbygning med trivselsstrategier
Hvem kan deltage
Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter eller andre tillidsvalgte,
der har deltaget på introduktionskurset i Mindfulness 1, og som ønsker
konkrete værktøjer til at igangsætte
mindfulness, som et af flere trivselselementer på arbejdspladsen.
Er du leder eller medarbejder i en
HR-afdeling og har et eget erfaringsbaseret kendskab til mindfulness, er
du også velkommen til at deltage.
Det kommer du til at arbejde med
• Du har kendskab til, og har afprøvet mindfulness og er nu parat til
at sætte forskellige tiltag i gang
indenfor yoga og mindfulness. Bl.a.
med henblik på udvikling af særlige virksomhedstilpassede forløb,
med aktive pauser og ”pusterum”

og andre mindfulness aktiviteter
på arbejdspladsen. Igennem jeres
trivselspolitik og det psykiske arbejdsmiljø, har I besluttet jer for at
undgå et dårligt arbejdsmiljø, eller
ønsker at nedbringe sygefraværet
på arbejdspladsen. I er nysgerrige
og parate til at anvende nye metoder, og få inspiration til god praksis
fra andre arbejdspladser.
• Du kommer til at fordybe dig i såvel
teori, som praktisk afprøvning af
mindfulness - som individ og på organisationsniveau. Du arbejder med
relevant og tilgængelig forskning på
området og kigger på andre arbejdspladsers erfaringer med brugen af
mindfulness og yoga i arbejdstiden.
Det lærer du
Du tilegner dig viden om KPI-målinger
(key-performance-indikatorer) med

henblik på effekter,
før I går i gang, og efter ibrugtagning
af mindfulness og andre pause-interventioner. Du udarbejder jeres specifikke trivselsmålinger og KPI’er til effektmåling af forskellige mindfulness-,
yoga- og andre pauseaktiviteter. Du
har opnået viden om pausers effektivitet. Du har afprøvet alle øvelserne
og på den baggrund tilpasser du jeres
trivselspolitik, med udarbejdelse af
en konkret handleplan. Handleplanen
indeholder forslag til arbejdspladsindretning, og handouts til brug for de
foreslåede aktiviteter.
På kurset vil der endvidere blive mulighed for at indtale egne mindfulness
øvelser, i form af små ”pusterum” – til
eksempelvis jeres intranet.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4166-19-0001

28. oktober – 1. november 2019

Konventum A/S, Helsingør

”Det var super. Kan godt lide, at hun dækker
det hele – powerpoint, film, tavle, og ikke
mindst humor i stor stil.”

Kursist, Når arbejdet stresser

16

Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og andre, der arbejder
med eller interesserer sig for forebyggelse af mobning og chikane på
arbejdspladsen.
Lidt om baggrund
Når trivselsmålinger viser, at én eller
flere ansatte oplever sig udsat for
mobning, er det nærliggende at spørge, hvem der mobber og hvem ofrene
er? Svarene er overraskende, fordi ny
forskning viser, at vi alle kan mobbe
og blive ofre for mobning ”under de
forkerte omstændigheder”. Årsagen
til mobning på arbejdspladsen skal
nemlig findes i arbejdspladskulturen
og hverken i psykopati eller neurotiske
personlighedstræk. Vi ved, at mobning
og chikane har store helbredsmæs-

sige konsekvenser for den enkelte
og også, at den samlede organisation
lider under det. Derfor er det vigtigt, at
ledelse, TR, AMR og ansatte er klædt
på til at håndtere og forebygge mobning og chikane på arbejdspladsen.
Du kommer til at arbejde med:
• Forskningsbaseret viden om mobning og chikane på arbejdspladsen.
• Konkrete forslag til at håndtere og
forebygge mobning og chikane,
herunder krænkende handlinger og
en hård tone, på din arbejdsplads.
• Konsekvenserne for hele arbejdspladsen.
• Øvelser individuelt og i grupper med
udgangspunkt i konkrete cases fra
jeres egne og andres arbejdspladser.

Det lærer du
Kurset giver dig viden om, hvad mobning og chikane er, og hvordan det kan
komme til udtryk på forskellig vis på
arbejdspladsen. Du bliver præsenteret
for flere måder at håndtere mobning
og chikane på, afhængig af om det er
noget, der viser sig i trivselsmålinger,
om enkeltpersoner giver udtryk for
at blive udsat for mobning og chikane, eller om de har været vidne til,
at andre er blevet det. Endelig får du
konkrete idéer til, hvordan du kan
være med til at forebygge mobning og
chikane på din arbejdsplads.

TR, AMR og andre

Mindfulness 1

Underviser
Mille Mortensen, Forsker, KU.
Pris
Kr. 2.850,-.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0006

5. februar 2019

Konventum A/S, Helsingør

bejdet stresser”. Hvad kan der gøres?
Hvem tager sig af hvad? og hvad kan
hver enkelt medarbejder bidrage med?

Det lærer du
Du kan planlægge og sætte fokus på
”indflydelse på egen arbejdssituation” – og sætte det på dagsordenen.
Du kan analysere egen og kollegers
”robusthed” i forhold til stress. Du
kan sætte kommunikation og det
forebyggende stress-arbejde på
dagsordenen. Du kan forstå stress og
stressfaktorer på arbejdspladsen. Du
kan vurdere den passende indgriben
i aktuelle stressforløb/situationer i et
samarbejde og du kan gennemskue
situationen og sætte rammerne for din
indsats.

Når arbejdet stresser
Hvem kan deltage
Kurset er for AMR og TR, der ønsker
grundig indføring i de udfordringer og
muligheder, der er knyttet til arbejdet
med trivsel og psykisk arbejdsmiljø.
Andre, med opgaver og interesse i arbejdsmiljøarbejdet, er også velkomne.
Lidt om baggrund
Stress er en væsentlig faktor på det
danske arbejdsmarked. Som arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant er det
både godt og vigtigt at vide, hvilke
konkrete værktøjer der er til at forebygge stress på arbejdet, og hvordan
man håndterer situationen ”Når ar-

Du kommer til at arbejde med
• Hvad er god og dårlig stress?
• Årsager til stress.
• Stresstrappen.
• Stressreaktioner.
• Stressorer – typiske stressfaktorer.
• Hvordan vi spotter stress.
• Udkast til handleplaner og retningslinjer på egen arbejdsplads.
• Din personlighed/rolle.
• Coping – håndtering af stress.
• Hjernens reaktion på stress.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4154-19-0001

28. – 30. oktober 2019

Konventum A/S, Helsingør

”Perfekt veksling mellem undervisning i
plenum og diverse gruppearbejdeopgaver,
der også varierede meget.”

Kursist, Konflikthåndtering
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AR B EJDS MILJØ

Du kommer til at arbejde med
Kurset er tilrettelagt, så juraen i vid
udstrækning belyses med eksempler på arbejdsskader, du har fra din
arbejdsplads. Du får gennemgået
arbejdsskadeloven ud fra en juridisk,
medicinsk og sagsbehandlingsmæssig vinkel. Desuden arbejdes der med
forståelse og fortolkning af loven.
Hvad er en ulykke – og hvad er en
erhvervssygdom? Hvad gør lægerne
– og hvorfor er en lægeerklæring så
afgørende? Hvad sker der i Arbejdsskadestyrelsen? Hvad skal der stå i en
anmeldelse? Hvilke erstatninger kan

man få? Hvilke tidsfrister er der – og
hvilke ankemuligheder er der?

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4109-19-0001

26. - 30. august 2019

Konventum A/S, Helsingør

Hvem kan deltage
Kurset henvender sig til arbejdsmiljøog tillidsrepræsentanter samt valgte
og ansatte i fagbevægelsen.

TR, AMR og andre

Lidt om baggrund
Når en kollega er kommet til skade, er
der en hel del formalia at tage vare på.
Og hvad kan, skal og må man? Hvilke
love og regler træder i kraft? Det er
vigtigt at vide, hvilke detaljer, der er
væsentlige, for at du kan hjælpe din
kollega / dit medlem, så godt som
muligt.

Det lærer du
Du får en grundlæggende viden om arbejdsskadelovgivningen - hvad loven
kræver og de mange forhold, man skal
være opmærksom på, hvis en kollega
kommer ud for en arbejdsskade. Du
vil kvalificeret og aktivt kunne hjælpe
din kollega med en anmeldelse og du
vil kunne fungere som støtteperson
for vedkommende i det lange – og
ofte komplicerede – forløb, der er i en
arbejdsskadesag.

Psykisk arbejdsmiljø 1
Du kommer til at arbejde med
• Hvad er psykisk arbejdsmiljø, og
hvad er vigtigt for at vi trives?
• Hvad er din rolle som tillidsvalgt i
arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø? Herunder samarbejdet med
andre tillidsvalgte.
• Stress, reaktioner og konsekvenser
og hvordan kan vi håndtere stress
individuelt og i fællesskab.
• Hvad er mobning, konsekvenser for
de involverede og hvordan kan vi
handle, når der foregår mobning på
vores arbejdsplads?
• Hvordan kan vi håndtere det psykiske arbejdsmiljø, og hvilke handlemuligheder har vi ift. den årlige
arbejdsmiljødrøftelse og APV’en?
• Hvilke handlinger vil du gå hjem og
sætte i gang på din arbejdsplads?

Det lærer du
På kurset får du kendskab til de
grundlæggende faktorer, der påvirker
det psykiske arbejdsmiljø positivt og
negativt. Du beslutter dig for, hvilken
rolle du vil have i arbejdet med det
psykiske arbejdsmiljø. Du kommer til
at kende de reaktioner vi som individer får, når vi bliver stressede, og du
bliver introduceret til, hvordan stress
kan håndteres organisatorisk. Du får
kendskab til, hvad mobning er, og
hvilke konsekvenser det har for de
involverede. Du kommer til at beslutte
og planlægge dine egne handlinger i
forhold til det psykiske arbejdsmiljø på
din arbejdsplads.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4117-19-0001

4.- 8. februar 2019

Konventum A/S, Helsingør

Hvem kan deltage
Kurset er for dig, der er arbejdsmiljøeller tillidsrepræsentant og ønsker
grundlæggende viden om psykisk
arbejdsmiljø, og som ønsker at blive
mere bevidst om din egen rolle i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.
Lidt om baggrund
Du vil rigtig gerne gøre noget for at du
selv og dine kolleger trives bedre. Men
hvad er det egentlig der er på spil, når
vi taler om trivsel og psykisk arbejdsmiljø? Hvordan kan du som tillidsvalgt
handle, og hvad er egentligt din rolle?
Hvad kan I, i fællesskab på arbejdspladsen, gøre for at fremme det gode
psykiske arbejdsmiljø?

”Kurset var super fint, super fine kursistkollegaer og en super lærer.”

Kursist, Psykisk arbejdsmiljø 1
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Psykisk arbejdsmiljø 2
Du kommer til at arbejde med:
På kurset kommer du til at arbejde
med, hvordan du kan identificere
forebygge og håndtere problemer i det
psykiske arbejdsmiljø. Du vil også få
viden om, hvordan arbejdspladsen kan
skabe gode forandringsprocesser, og
hvordan det kan lade sig gøre at øge
medarbejdernes trivsel og øge virksomhedens produktivitet samtidigt.
Det lærer du
• De væsentligste psykosociale og
organisatoriske faktorer. De særlige
karaktertræk ved det psykiske

arbejdsmiljø. Hvorfor det er svært
at regulere psykisk arbejdsmiljø?
Forebyggelse på organisatorisk og
individuelt niveau.
• Hvilke udfordringer der er ved at
komme fra kortlægning til handling og evaluering? IGLO-modellen
til planlægning af handlinger. Tre
former for social kapital i virksomheden. Gode forandringsprocesser,
der tager hensyn til trivslen. Hvorfor
medarbejderinddragelse og ledelsesopbakning er vigtig. Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø,
kvalitet og produktivitet.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4136-19-0001

28. oktober – 30. oktober 2019

Konventum A/S, Helsingør

om, at psykisk førstehjælp er et fælles
ansvar, som du ikke står alene med.

Det lærer du
Efter kurset har du et indgående kendskab til psykologiske reaktionsmønstre, faresignaler og krisesymptomer,
mobning, chikane og vold. Du har
arbejdet med ledelse og samarbejde,
sygefravær og sundhed. Du har aktivt
trænet handling i situationer, der kræver psykisk førstehjælp. Du har fået
viden om og arbejdet med forebyggende arbejde, netværksdannelse og
handleplaner, samt kommunikation til
særlige samtaler.

Hvem kan deltage
Alle der vil være med til at forbedre
det psykiske arbejdsmiljø.
Baggrund
Dårligt psykisk arbejdsmiljø har stor
betydning for den enkeltes helbred
og trivsel - og koster hvert år både de
danske arbejdspladser og samfundet
milliarder af kroner. Er det psykiske arbejdsmiljø godt, udfører medarbejderne deres arbejde bedre uden at blive
syge og nedslidte. Og et godt psykisk
arbejdsmiljø er en forudsætning for
større produktivitet, bedre kundeservice og øget innovation.

TR, AMR og andre

Når skaden er sket – grundkursus i arbejdsskadeloven

Psykisk førstehjælp
Hvem kan deltage
Kurset henvender sig til alle, der
ønsker at sætte fokus på psykisk
førstehjælp.
Lidt om baggrund
Ligesom en fysisk førstehjælpskasse,
har du og din arbejdsplads også brug
for en psykisk førstehjælpskasse. En
kasse, der ligesom den første er en,
som alle skal respektere og kunne
bruge. Ved at have indsigt i faresignalerne og kunne gøre dem synlige, så
arbejdspladsen kan inddrages, er du
med til at skabe opmærksomhed

Du kommer til at arbejde med:
• Psykologiske reaktionsmønstre.
• Faresignaler og krisesymptomer.
• Mobning, chikane og vold.
• Ledelse og samarbejde.
• Sygefravær og sundhed.
• Øvelser og træning i at spotte og
handle i situationer, der kræver psykisk førstehjælp.
• Forebyggende arbejde, netværksdannelse og handleplaner.
• Kommunikation til særlige samtaler.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4157-19-0001

4. – 8. februar 2019

Konventum A/S, Helsingør

4157-19-0002

26. – 30. august 2019

Konventum A/S, Helsingør

4157-19-0003

28. oktober – 1. november 2019

Konventum A/S, Helsingør

”Pia som underviser gav os i den grad
mulighed for at afprøve alt det, som hun
lærte os. Kurset foregik på ’menneske
sprog’, så alle kunne forstå det.”

Kursist, Psykisk førstehjælp
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A R B E J DSM I L J Ø

Hvem kan deltage
Tillidsvalgte fra både det offentlige og
private område.

TR, AMR og andre

Lidt om baggrund
Som tillidsvalgt og medlem af arbejdsmiljøorganisationen er det vigtigt at
vide, hvordan I skal forebygge risikoen
for vold og trusler.

Du kommer til at arbejde med
• Bliv klogere på fakta/lov og bekendtgørelse.
• Forebyggelse.
• Håndtering ved konkrete hændelser.
• Hvad gør vi ved nye opgaver, nye
retningslinjer eller andet der påvirker risikoen for vold.
• Arbejdsmiljøorganisationen er en del
af løsningen.
• Kom godt i gang med tiltag som
handleplaner og retningslinjer på
din egen arbejdsplads.

Det du lærer
Hvordan du løbende kan bidrage til
at vurdere risikoen for vold og trusler.
Du bliver klogere på, hvordan du kan
iværksætte tiltag som forebygger, fjerner eller mindsker risikoen samt arbejde med handleplaner og retningslinjer
- både forebyggende og ved konkrete
hændelser.
Derudover har du arbejdet med, hvordan du håndterer konkrete hændelser,
anmeldelser og registreringer, med
afsæt i din egen arbejdsplads.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4125-19-0001

4. – 6. februar 2019

Konventum A/S, Helsingør

Grundforløb for A/S- og ApS-bestyrelser
Hvem kan deltage
Alle nyvalgte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og ApS-selskabsbestyrelser.
Lidt om baggrund
Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (MAB) er du med til at sikre,
at bestyrelsen beslutter den rigtige
strategi for virksomhedens udvikling,
at virksomheden når de mål, der er sat
af bestyrelsen og at virksomheden har
den rigtige ledelse. Du er med til at
skabe værdi for både virksomheden
og dine kolleger, og mange bestyrelsesformænd er glade for at have
medarbejdere i bestyrelsen. Som en
formand siger:
”Vi har en, som er godt skolet i 3F.
I starten tænkte vi, at han da var besværlig at samarbejde med, men vi kom
til at sætte pris på ham. Han bringer
virkeligheden ind i bestyrelsen, og han
kan tage temperaturen på virksomheden. Han sørger for et løbende reality
check.”
(Fra ’En smed i bestyrelsen er guld
værd’, ugebrevet A4)
Vores uddannelse for MAB’ere giver
dig en grundlæggende viden om din
rolle og bestyrelsens pligter og ansvar,
så du kan bidrage konstruktivt til bestyrelsesarbejdet.

KURSUSNR.

Uddannelsen strækker sig over 10
dage, fordelt på to uger. Du tilmelder
dig begge uger samtidig.
På grunduddannelsens første uge
kommer du til at arbejde med
• Selskabsloven; hvilke paragraffer
skal du have styr på?
• Din rolle som MAB; hvad siger bekendtgørelsen om MAB’ernes rolle
og opgaver?
• Kortlægning af din egen virksomhed
og bestyrelse; hvordan er din virksomheds situation og hvem er dine
bestyrelseskolleger?
• God selskabsledelse; få inspiration
til det ideelle bestyrelsesarbejde fra
anbefalingerne om god selskabsledelse.
• Strategiske analysemodeller; kom
på omgangshøjde med de strategiske analysemodeller man bruger i
ledelsesarbejdet.
På grunduddannelsens anden uge
kommer du til at arbejde med
• Regnskabsforståelse; dybdegående
indsigt i, hvordan du gennemskuer
et regnskab, og hvordan dit eget
virksomhedsregnskab ser ud.
• Årsregnskabsloven; hvilke paragraffer skal du have styr på?
• Kommunikation i bestyrelsen; lær
hvordan du stiller de rigtige spørgsmål og bliver hørt i bestyrelsen.
• Strategi for dit bestyrelsesarbejde;
lav din egen handlingsplan.

Hjemmeopgave mellem uge 1 og uge 2
På kursets første uge skal du stille dig
selv en opgave, som skal afprøves til
næste kursusgang. Det kan være en
ny handling - noget du ikke har prøvet
at gøre før – eller en handling hvor du
ikke tidligere bevidst har fokuseret på,
hvordan det virker i dit bestyrelsesarbejde. På kursets anden uge kigger vi
på, hvordan den nye handling virkede
og hvad du kan tage med dig fremover
i bestyrelsesarbejdet.
Det lærer du
Vores uddannelse for MAB’ere giver
dig en grundlæggende viden om din
rolle, pligter og ansvar og du lærer
at sætte din egen og dine kollegers
erfaring og viden i spil over for bestyrelsen. Kurset gør det muligt for dig at
kunne bidrage aktivt og udfordrende i
bestyrelsesarbejdet.

TR, AMR og andre

Vold og trusler på arbejdspladsen - Forebyggelse og håndtering

BEST YRELS ESAR B EJDE

Du får en grundig indsigt i bestyrelsens rolle og opgaver og din egen
rolle som MAB. Du lærer at analysere
et regnskab - ikke mindst dit eget
virksomhedsregnskab. Du lærer også
at forstå og arbejde med de mest
anvendte analysemodeller til bestyrelsens strategiarbejde og får redskaber, der kan hjælpe dig til at stille de
rigtige spørgsmål i bestyrelsen.

PERIODE

STED

5030-19-0001
		

Modul 1
Modul 2

01. – 05. april 2019
29. april – 3. maj 2019

Konventum A/S, Helsingør

5030-19-0002
		

Modul 1
Modul 2

23. – 27. september 2019
25. – 29. november 2019

Konventum A/S, Helsingør

”Jeg synes niveauet var godt fagligt, og der
samtidig var en god sparring på holdet.”

Kursist, Uddannelse på arbejdspladsen
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DET FAGLIGE AR B EJDE

Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter.
Lidt om baggrund
Som tillidsvalgt arbejder du på det arbejdsretslige grundlag for den danske
model, som kræver, at du kan håndtere
særlige arbejdsretslige discipliner, for
at kunne vurdere og understøtte dine
kolleger.

Grafisk facilitering - det nye sker, når ord og billeder mødes
Du kommer til at arbejde med
At træne de forskellige arbejdsretlige
discipliner med afsæt i forskellige aktuelle problemstillinger samt indsigt i
det arbejdsretslige grundlag, som den
danske model og overenskomstsystemet hviler på.

Det lærer du
At kunne indsamle relevant dokumentation, at kunne håndtere og overholde
krav til proces, procedurer og tidsfrister. At kunne vurdere og håndhæve
kollegernes rettigheder og at kunne
formidle krav til ledelsen – skriftligt.

TR, AMR og andre

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4031-19-0001

30. september – 4. oktober 2019

Konventum A/S, Helsingør

Det kommer du til at arbejde med
• Regulering af ansættelsesforholdet.
• Bisidderrollen før, under og efter
samtalen.
• Sanktioner og handlingsplaner.

Du får værktøjer til forberedelsen af
samtalen samt træning i, hvordan du
skaber et tillidsfuldt rum med kollegaen.
Du har kendskab til din rolle som
bisidder.

Bisidderrollen
Hvem kan deltage
Tillidsvalgte på arbejdspladsen.
Lidt om baggrund
Som tillidsvalgt er det vigtigt at kunne
bistå kolleger som bisidder under
forskellige typer af samtaler, og derfor
vigtigt at have kendskab til grundlaget
for de forskellige typer af samtaler og
rollen som bisidder før, under og efter
samtalen.

Det lærer du
Du får kendskab til din rolle som
bisidder med henblik på at hjælpe og
understøtte dine kolleger i forskellige
typer af samtaler.
PERIODE

STED

18. – 20. marts 2019

Konventum A/S, Helsingør

tiske overgang mellem gammel og ny
lov.

til efterfølgende at analysere foreliggende fakta og anvende reglerne.

Det kommer du til at arbejde med
Den nye ferielovstekst og den bagvedliggende udvalgsbetænkning samt
øvrige lovregler på området, suppleret
med visse eksempler på reguleringer
i ferieaftaler, hvor sådanne foreligger,
og med de regler, der kan udledes af
praksis fra domstolene.
Konkrete cases fra undervisernes
arbejde vil blive inddraget, ligesom
der vil være løsning af mindre opgaver
undervejs, som sammenfatter undervisningen og sætter deltagerne i stand

Det lærer du
På kurset får du viden om de regler,
der kommer til at gælde på området
fra 2020, så du kan rådgive medlemmer i spørgsmål om ferie.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0010

18. marts 2019

København

5080-19-0011

4. september 2019

København

Den nye ferielov

22

læringsudbyttet for dine kursus- og
mødedeltagere.

Du kommer til at arbejde med
Streger, farver, tændstikmænd og ikoner aktiverer vores hjerner, så vi både
opfatter hurtigere, husker bedre og
får lettere ved at koordinere en fælles
forståelse i et team eller en gruppe.
Derfor er grafisk facilitering blevet et
populært virkemiddel i både undervisning, møder og andre procesforløb.

Vi pakker den indre perfektionist væk
og træner tegnefærdigheder fra simple stregtegninger til større skabeloner,
ligesom vi træner skrivning, der kan
læses.

Du får indsigt i hvad grafisk facilitering
kan, som andre kommunikationsformer og faciliteringsmetoder ikke kan.
Efter endt kursus vender du hjem med
en god portion selvtillid og praktiske færdigheder, så du kan forbedre

Det lærer du
Du bliver fortrolig med de virkemidler,
som grafisk facilitering tilbyder.
Du får inspiration og idéer gennem
træning og opgaver, og finder din egen
”stil og streg”.
Du får udleveret et ”start-kit” fra Neuland, så du er klar til at gå i gang, så
snart du kommer hjem.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4429-19-0001

20. – 22. maj 2019

Konventum A/S, Helsingør

Hvem kan deltage
Nyvalgte tillidsrepræsentanter.

4172-19-0001

Lidt om baggrund
Den nye ferielov træder i kraft i 2020,
men kræver allerede nu forberedelse
og viden om de kommende regler. På
kurset får du en brush-up i feriesystemets opbygning og grundig indsigt i,
hvordan den nye lov adskiller sig fra
den nuværende lov. Kurset vil også
fokusere på den ikke helt uproblema-

Lidt om baggrund
Kan du nikke genkendende til, at dit
undervisnings- og mødemateriale af
og til er lidt for tungt, for tørt eller for
komplekst?
Bliver du sommetider fristet til at
sætte en ekstra slide ind i dit powerpoint-oplæg for at slå dit budskab
ekstra godt fast?
Oplever du, at dine kursus- og mødedeltagere taler i øst og vest, uden at
få skabt mening gennem et fælles
”landkort”?
Har du lyst til at peppe dine mødeinvitationer op, så dit budskab fanger i

konkurrence med alle de andre sedler
på opslagstavlen?

Grundkursus for nyvalgte TR

KURSUSNR.

Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter, ledere, sekretariatsmedarbejdere og andre, der
jævnligt har behov for at tage stilling
til spørgsmål om ferie og den nye
ferielov.

Hvem kan deltage
Alle der vil lære at bruge simple grafiske virkemidler i undervisningen, ved
mødeafholdelse, workshops mm.

TR, AMR og andre

Arbejdsret i hverdagen

Undervisere
Advokater (H) Helle Hjort Bentz og
Per Frydenreim Møller, FTF.
Pris
Kr. 2.650,-

Lidt om baggrund
På dette grundkursus går vi i dybden
med regler og rammer for TR-arbejdet,
og hvordan du bedst muligt kan løse
dine TR-opgaver på arbejdspladsen
for og med dine kolleger. Kurset sætter
fokus på dig som TR – hvad er din
rolle? hvordan udfylder du den bedst
muligt til gavn for dig selv, dine kolleger og din arbejdsplads?
Du kommer til at arbejde med
• TR’s rolle og opgaver.
• Fagbevægelsen og den danske
model.
• Regler, rammer og aftaler: Hovedaftale, fredspligt, det fagretlige system
og ansættelsesretlig lovgivning.

• De værste faldgruber og dilemmaer
som ny TR.
• Basal forhandlingsteknik.
• Dine værdier som TR.
• Se dig selv som den, der samler
kollegerne om det faglige arbejde.
• Problemløsning på arbejdspladsen.
• Medindflydelse på arbejdspladsen –
MED og SU.
• Personlige og faglige ressourcer i
TR-arbejdet.
Det lærer du
Du får en grundlæggende viden om
de regler, rammer og aftaler, der er for
TR-arbejdet, og vi stiller skarpt på dine
personlige ressourcer og kompetencer, og hvordan du kan bruge dem som
TR. Du får kendskab til basal forhandlingsteknik og en introduktion til en
problemløsningsmetode, du kan bruge

på arbejdspladsen. Endelig arbejder vi
konkret med de mange dilemmaer, du
kan møde som TR.
Samværet med andre nyvalgte TR’er
giver dig mulighed for at dele erfaringer, afklare spørgsmål og møde folk,
der står over for nogle af de samme
TR-udfordringer, du selv gør. Kurset
vil også give dig overblik over, hvor
du kan hente hjælp, for eksempel i
dit TR-netværk, på nettet eller i din
organisation.
Undervisere
Rikke Josiassen, Helle Hjort Bentz og
Hans C. Hansen, Konventum (tidligere
FTF’s kursusenhed)
Pris
Kr. 9.900,-.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0012

1. – 3. april 2019

Hornstrup Kursuscenter

23

DET FAGLIGE AR B EJDE

TR, AMR og andre

Hvem kan deltage
Nuværende og kommende fællestillidsrepræsentanter

jobbet som FTR, at du gør dig nogle
tanker om, hvordan du udfylder rollen
bedst muligt, så den passer til dig.

• Overblik over de kompetencer, du
har brug for i dit hverv som fællestillidsrepræsentant.

Lidt om baggrund
At gå fra at være TR til at blive FTR
er en spændende udfordring. Du får
en koordinerende og ledende rolle
i TR-gruppen. Du skal sørge for, at
alle forbund føler, at de er en del af
fællesskabet. Du skal repræsentere
TR-gruppen overfor HR og den øverste
ledelse.

Du kommer til at arbejde med
• Din rolle og dine opgaver som fællestillidsrepræsentant.
• Klarhed over de faglige prioriteringer, du skal gribe fat i.
• Hvordan du skaber sammenhold,
motivation og koordinering af en
fælles strategi i tillidsrepræsentantgruppen.
• Forståelse for, hvordan du bliver en
stærk med- og modspiller i forhold
til ledelsen og HR.

Det lærer du
Sammen med andre fællestillidsrepræsentanter får du afklaret din egen
rolle og dine opgaver. Du får værktøjer
til at koordinere og udvikle samarbejdet og fællesskabet mellem tillidsrepræsentanterne på virksomheden,
samt bud på, hvordan I kan lægge en
fælles strategi for det faglige arbejde.
Den nye viden kan du bruge til at matche HR-afdelingen og ledelsen og stå
som en stærk med- og modspiller.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4173-19-0001

18. – 20. marts 2019

Konventum A/S, Helsingør

Du kommer til at arbejde med
• Egne udfordringer og behov, i forhold til det faglige arbejde.
• Hvilke digitale værktøjer er relevante?
• Introduktion til udvalgte programmer.
• Brug af internettet, i forhold til
løsning af opgaver som tillidsvalgt
– herunder træning i at anvende
søgeværktøjer.
• Træning i at bruge programmer til
formidling af budskaber – her bliver
mulighed for at udforske, hvordan du
i øvrigt kan peppe dine budskaber
op med små lydfiler, foto og videoklip.
• Sociale medier – Youtube, Facebook,
Twitter, LinkedIn m.m. – Hvorfor er
de interessante og hvor er deres
begrænsninger?

• Oprettelse af profil – hvilken risiko
løber jeg?
• Tips til at gebærde sig på nettet.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5040-19-0001

18. – 22. marts 2019

Konventum A/S, Helsingør

Både kolleger og ledelse har nogle
forventninger til dig, som du ikke
nødvendigvis kan indfri. Derfor kræver

IT – i det faglige arbejde
Hvem kan deltage
Alle, der ønsker at blive bedre til at
kommunikere ved hjælp af digitale
værktøjer i det faglige arbejde.
Lidt om baggrund
Digitale værktøjer udbredes med en
hast, der dårligt kan måles. Ikke en
dag går, uden at der lanceres et nyt
vidunder, en dims man ”bare MÅ eje”.
Udviklingen betyder, at der stilles
væsentligt større krav til tillidsvalgtes
håndtering af disse værktøjer, så de
både kan være effektive i kommunikationen med medlemmerne og samtidig
kan producere pæne materialer – det
være sig referater, præsentationer og
andet.

24

Lokalaftaler i praksis
Du kommer til at arbejde med
• Hvad er en lokalaftale?
• Hvad drejer lokalaftaler sig om?
• Hvem kan indgå lokalaftaler?
• Indgåelse af lokalaftaler.
• Indholdet i lokalaftaler.
• Opsigelse.

Det lærer du
Kurset giver dig et samlet overblik
over rammerne for indgåelse af lokalaftaler, herunder de dilemmaer der
kan opstå ved indgåelse, fortolkning
og opsigelse. Du lærer at formulere en
lokalaftale, systematisk og enkelt, så
den får den effekt du har ønske om.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4436-19-0001

1. – 3. april 2019

Konventum A/S, Helsingør

Hvem kan deltage
Tillidsvalgte på arbejdspladsen.
Lidt om baggrund
Lokalaftaler kan indgås mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten,
og derfor har du adgang til at forhandle lokalaftaler. Hvordan skal en god lokalaftale se ud? Og hvordan og hvilke
rammer skal du arbejde efter?

TR, AMR og andre

Har du styr på din rolle som fællestillidsrepræsentant (FTR)

Det lærer du
Du har arbejdet med og afdækket
egne behov i forhold til at anvende
IT-værktøjer til løsning af faglige
opgaver. Du har lært om IT-risici og
-forholdsregler.
Du har lært hvordan der, hurtigt og effektivt, laves søgninger på internettet.
Du har fået kendskab til sociale
medier, hvordan de fungerer og ideer
til, hvad du kan bruge det til. Du har
arbejdet med forskellige IT-programmer og hvordan en præsentation kan
peppes op, ved at bruge smartphones,
iphones, ipads og andre IT-gadgets.
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DET FAGLIGE AR B EJDE

Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter, valgte og ansatte og ledere.

Plads til alle
Lidt om baggrund
Arbejder du som TR, leder eller konsulent med konkrete personalesager? Vil
du gerne være sikker på, at du kender
de centrale love og regler inden for
personalejuraen? Så er chancen her

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4102-19-0001

18. – 22. november 2019

Konventum A/S, Helsingør

• Juraen omkring bisidderrollen.
• Dine muligheder for at få indflydelse
på samtalen.
• Hjælp til et medlem i krise.
• Samtaletekniske redskaber – bed
om en pause, afbryd mødet…
• Dine styrker i rollen som rådgiver,
bisidder og coach.
• Hvilke resultater er det realistisk, at
du opnår for dit medlem.
• Efter samtalen.

der som TR for at støtte dit medlem og
om dit medlems rettigheder til blandt
andet altid at have en bisidder med.

for de grundlæggende begreber i
dansk arbejdsret, ledelsesrettens ud-

strækning og begrænsning, rettigheder og pligter ved ansættelsens start.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0013

12. marts 2019

DGI-byen, København

Lidt om baggrund
Stort set alle overenskomster har
sociale kapitler/bestemmelser om
muligheder for arbejdsfastholdelse,
men indholdet kan variere meget. Derudover rummer den sociale lovgivning
muligheder, der kan være nyttige at
kende.

Sammenhængen mellem kollektiv og
individuel arbejdsret og baggrunden

TR, AMR og andre

• Din rolle i forhold til opgaven ”arbejdsfastholdelse”.

Hvem kan deltage
Alle tillidsvalgte og fagligt aktive, der
ønsker at sætte fokus på arbejdsfastholdelse. Også afdelingsansatte, der
arbejder med det rummelige arbejdsmarked, vil kunne deltage.

Personalejura 1 – Det private arbejdsmarked

Personalejura 2 – Det private arbejdsmarked
tisk anskuelse, seksualitet, alder, handicap eller oprindelse og beskyttelsen
mod forskelsbehandling som følge af

køn, herunder særligt over for gravide,
særreglerne om tidsbegrænsede- og
deltidsansatte.

TR som bisidder

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0014

18. september 2019

DGI-byen, København

Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter.

Beskyttelsen mod direkte og indirekte
forskelsbehandling og chikane, som
følge af race, hudfarve, religion, poli-

Personalejura 1 – Det offentlige arbejdsmarked
dansk arbejdsret og sammenhængen
med det offentlige arbejdsmarked,
ledelsesrettens udstrækning og be-

grænsning, rettigheder og pligter ved
ansættelsens start.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0015

6. juni 2019

DGI-byen, København

Sammenhængen mellem kollektiv og
individuel arbejdsret og baggrunden
for de grundlæggende begreber i

Personalejura 2 – Det offentlige arbejdsmarked
og indirekte forskelsbehandling og
chikane som følge af race, hudfarve,
religion, politisk anskuelse, seksualitet, alder, handicap eller oprindelse,

beskyttelse mod forskelsbehandling
som følge af køn, herunder særligt
over for gravide.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0016

5. november 2019

DGI-byen, København

De forvaltningsretlige regler i ansættelsesretten, grundbegreber, retten til
partshøring, begrundelsespligten, aktindsigt mv., beskyttelsen mod direkte

Undervisere
Per Frydenreim Møller og Maria Munitz
Auken, FTF
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Du kommer til at arbejde med
• Overenskomstmæssige sociale
bestemmelser.
• Arbejdspladsens personalepolitik i
forhold til sygemeldte medarbejdere,
for eksempel inddragelse af kolleger,
når en syg kollega vender tilbage.
• Lovgivning på det socialpolitiske
område.
• Trepartsaftaler om sygefravær.
• Ordninger til fastholdelse af kolleger
på arbejdspladsen.
• Bliver introduceret til kommunale
sagsgange og arbejdsredskaber.

nu! Du får en grundlæggende viden
om de vigtigste emner inden for personalejuraen ved at deltage på Personale jura 1 og 2. Kurserne holdes i to
versioner med henholdsvis offentlig
og privat toning.

Pris
Kr. 2.650,- pr. kursus.

Lidt om baggrund
Som TR bliver du ofte bedt om at deltage som bisidder i samtaler med ledelsen, når en kollega er i en vanskelig
situation. Måske er den pågældende
i krise. Typiske emner er misbrug, sygefravær, samarbejdsvanskeligheder,
mobning og afsked. For dit medlem
er det helt afgørende, at du som TR
er professionel som rådgiver, bisidder
og samtalepartner. At du både kender
reglerne, og at du er god til at føre
samtaler i vanskelige situationer.
Du kommer til at arbejde med
• Det er vigtigt at vide på forhånd
hvilken samtale, der er tale om –
tjenstlig samtale, advarsel, bortvisning, afsked, påtale m.fl.

Det lærer du
Som TR er du din kollegas eller dit
medlems repræsentant i forhold til
arbejdsgiveren. TR rollen indebærer, at
du må tilbyde at deltage som bisidder
for din kollega i forskellige mødesituationer.

Det lærer du
Du bliver klædt på til at kunne hjælpe
med at fastholde kolleger i arbejde og
skabe tryghed for kolleger, der rammes af længerevarende sygdom. Du
får indblik i love, regler og aftaler, der
kan anvendes til at fastholde kolleger
i arbejde.

TR, AMR og andre

Personalejura

Vi gennemgår juraen omkring de svære samtaler og din rolle som bisidder.
Og vi træner de vanskelige samtaler
ud fra fiktive cases og jeres konkrete
sager fra arbejdspladsen.
På kurset vil vi også dele erfaringer
om arbejdet som bisidder og om hvilke
resultater, du faktisk kan opnå på vegne af dit medlem.
Undervisere
Per Frydenreim Møller og
Hans C. Hansen, Konventum (tidligere
FTF’s kursusenhed)

Svære samtaler som ved advarsel
og afsked vil være i fokus på dette
kursus. Du vil lære om dine mulighe-

Pris
Kr. 2.650,-

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0017

30. januar 2019

København
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FAGLIG FESTIVAL

Fremtidens fagbevægelse
mere professionaliserede ledelser,
der er med til at skabe et vanskeligt
forhandlingsklima. Tiden er derfor inde
til at handle. Nu!

af ugen vil du både komme til at lægge
organiseringsstrategier og arbejde
med konkrete organiseringshandlinger.

På dette organiseringsspor arbejder vi
intensivt, både teoretisk og praktisk,
med at styrke arbejdspladsfællesskabet, få flere medlemmer og skabe
stærkere kollektive resultater. I løbet

Det bliver en på alle måder sjov, spændende, anderledes og udfordrende
uge, hvor du vil få styrket din handlekompetence i forbindelse med dit
organiseringsarbejde.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4423-19-0030

3. – 7. juni 2019

Konventum A/S, Helsingør

Rygraden i fagbevægelsen har altid
været aktive og dygtige folk på arbejdspladserne. Og der er igennem
tiden opnået store resultater på baggrund af handlekraftige arbejdspladsfællesskaber.

TR, AMR og andre

Men klubberne på arbejdspladserne
er mange steder udfordret. Faldende
medlemstal, pres på fællesskabet og

Fremtidens arbejdsmarked
der er ingen grænser for, hvad der er
af muligheder i ny teknologi. Men det
er os på gulvet, der skal implementere
og håndtere alle de forandringer, som
de beslutter på ledermøderne.

ligheder for dig som tillidsvalgt, så du
kan påvirke processerne og styrke
kollegerne, så de fortsat vil være
attraktive og dygtige medarbejdere på
fremtidens arbejdsmarked.

Derfor er det vigtigt, at vi som tillidsvalgte og fagligt aktive kender de
muligheder og begrænsninger, som
alle disse forskellige trends giver.
Samtidig skal vi arbejde konkret og
strategisk med at skabe handlemu-

Det bliver en på alle måder sjov,
spændende, anderledes og udfordrende uge, hvor du vil lære at håndtere
mange af fremtidens udfordringer, så
du og dine kolleger fortsat står stærkt
på fremtidens arbejdsmarked.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4630-19-0040

3. – 7. juni 2019

Konventum A/S, Helsingør

De kloge siger, at 65 % af dem, der
starter i folkeskole i år, kommer til at
have et arbejde, der ikke er opfundet
endnu. Og der er konstant nye ting
og begreber, vi skal forholde os til.
Platformsøkonomi, sociale medier,
robotter, automatisering, globalisering,
disruption, nye kompetencekrav og
digitalisering.
Mange af alle disse buzzwords diskuteres flittigt på direktionsgangene, og

Man skal ikke have åbnet mange
aviser inden for de sidste år for at
vide, at den danske fagbevægelse er
under pres. Dalende medlemstal, gule
fagforretninger på fremmarch, vigende politisk indflydelse, og en masse
arbejdsmarkedsreformer, der bestemt
ikke er kommet den almindelige lønmodtager til gavn.
Engang i mellem kunne man godt stille
sig selv spørgsmålet: Har fagbevæ-
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På dette spor om fremtidens fagbevægelse skal vi arbejde med fremadrettede bud på, hvordan vi som tillidsvalgte
og fagligt aktive kan styrke fagbevægelsens position på det danske
arbejdsmarked og sikre en forstærket

styrkeposition både lokalt og nationalt,
politisk og på arbejdspladserne.
Det bliver en på alle måder sjov,
spændende, anderledes og udfordrende uge, hvor du bliver udfordret på
debatter om fagbevægelsen og hvor vi
arbejder med konkrete, visionære bud
på, hvad den danske fagbevægelse
skal kunne i fremtiden.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4631-19-0050

3. – 7. juni 2019

Konventum A/S, Helsingør

Ungdommens faglige festival
Unge, dygtige, fagligt aktive bliver
rygraden i fremtidens fagbevægelse
og bliver nøglepersoner i at organisere, involvere og engagere kolleger
i arbejdet for bedre arbejdsforhold
på fremtidens arbejdsmarked. Derfor
sætter vi, som en del af vores Faglig
Festival 2019, spot på, hvordan du som
ung fagligt aktiv, tillidsvalgt eller ansat
til at arbejde med faglige unge – kan
være med til at forme fremtidens fagbevægelse og præge morgendagens
arbejdsmarked.

i det faglige arbejde, og vi kommer
sammen med bud på, hvordan unge
får større indflydelse i organisationerne, og hvordan vi konkret kan arbejde
med forandringer af arbejdspladserne,
fagbevægelsen og arbejdsmarkedet.

i telt på Konventums store græsplæne.
Så der bliver rigtig festivalstemning,
som man kender det fra musikfestivaler. Den store forskel er dog, at her kan
du både få et ordentligt bad og nogle
ordentlige toiletter og spise dejlig
mad.

I løbet af ugen vil vi også interagere
med de tre øvrige kursushold omkring
Organisering, Fremtidens Fagbevægelse og Fremtidens Arbejdsmarked,
så vi gensidigt kan lære af hinanden
og blive inspireret af hinanden – og så
vi sikrer, at hele den faglige festival får
et stærkt og tydeligt unge-perspektiv.
Derudover så afprøver vi noget nyt:
Under hele Faglig Festival skal vi sove

Det bliver en på alle måder sjov, spændende, anderledes og udfordrende
uge, hvor vi sammen udvikler tanker
om unges rolle i fagbevægelsen, deres
position på arbejdsmarkedet, og hvor
vi arbejder med konkrete, visionære
bud på, hvordan unge fagligt aktive får
større indflydelse på arbejdspladserne
og i fremtidens fagbevægelse.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4423-19-0060

3. – 7. juni 2019

Konventum A/S, Helsingør

På ungdommens faglige festival skal
vi eksperimentere med nye former
for deltagelse og inddragelse af unge
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gelsen overhovedet en fremtid? Som
tillidsvalgte er vi aktive medskabere af
fremtidens fagbevægelse, og derved
har vi også en del af nøglen til, hvilket
liv fagbevægelsen kommer til at leve.

TR, AMR og andre

Organisering

29

FO R HAN DLIN G

Forhandling for TR

Lidt om baggrunden
På de danske arbejdspladser forhandles der hele tiden. Mere end nogensinde fylder forhandlinger om arbejdets
udførelse, arbejdsopgaver, fordeling,
mødetider, forandringer af enhver art
rigtig meget i både tillidsrepræsentantens og den almindelige medarbejders
hverdag.
Hertil kommer de klassiske forhandlingstemaer: Lønrammer, lokalløn og
arbejdstid, som tillidsrepræsentanten
også inddrages i.
Som TR er du derfor nødt til at være
rigtig dygtig til at forhandle.
Du kommer til arbejde med
• Formelle og uformelle forhandlinger.

TR, AMR og andre
30

KURSUSNR.

• Hvordan du lægger en konstruktiv
forhandlingsstrategi.
• Hvordan du kan bidrage til at opbygge en god forhandlingskultur på din
arbejdsplads.
• Hvordan du bliver en dygtig forhandler:
-		Ved at øve og træne.
-		Ved at sætte dig mål, både i forhold til proces, relation og resultat
og ved at evaluere efter hvert
forhandlingsmøde og med jævne
mellemrum i hverdagen.
-		Ved at prioritere dialogen.
-		Ved at sætte dig grundigt ind i
modpartens interesser og udfordringer.
-		Ved at levere løsninger og være
udstrakt hjælpsom.
Det lærer du
På kurset får du kendskab til de mest
centrale begreber i forhandlinger.

Du får redskaber til at analysere den
forhandlingssituation, du står i, og du
får værktøjer, der kan støtte dig i at
forberede en forhandling.
Mellem kursets første og anden del
kan du få sparring med underviserne i
forhold til en forhandlingssituation, du
aktuelt står i.
Før kursets anden del skal deltagerne
beskrive og analysere en forhandlingssituation, de står i eller har stået
i eller et initiativ, de har taget for at
skabe en bedre forhandlingsproces i
fremtiden.
Undervisere
Anne Lindegård, FTF og
Dorte Limbjerg, Konventum (tidligere
FTF’s kursusenhed)

STED

10. – 11. september 2019
10. oktober 2019

Konventum A/S, Helsingør

Hvem kan deltage
Tillidsvalgte på arbejdspladsen som
indgår i forhandlinger i forhold til overenskomster eller arbejdsmiljøarbejdet.

beredelse inddrager kollegerne, bliver
klar på målet og har strategien beskrevet, så du har det bedste grundlag for
forhandlingen.

• Forhandlingen
• Efter forhandlingen

Lidt om baggrunden
En god forhandler kræver træning, opbakning og inddragelse af kollegerne
før, under og efter forhandlingen. Som
tillidsvalgt på arbejdspladsen indgår
du i forhandlinger på mange niveauer,
og det er derfor vigtigt, at du i din for-

Du kommer til arbejde med
• Hvad er en forhandling?
• Forhandlingsstrategi
• Forhandlingsteknik
• Inddragelse af kollegerne herunder
dit mandat til forhandlingen
• Forberedelse til forhandlingen

Modul 1
Modul 2

dig selv til at tage styring af dine træk
under forhandlingen.

Lidt om baggrund
Når du som forhandler skal opnå
gode resultater, er det dig og dine
kompetencer der er på spil, hvordan
du handler og skaber en god relation
til modparten, hvordan du evner at
formidle dine krav til forhandlingen, og
hvordan du kontrollerer og anvender
din kommunikation, hvordan du fastholder din troværdighed både overfor
modparten og dit bagland. På dette
kursus arbejder du med dine personlige kompetencer, hvor du udfordrer

Du kommer til arbejde med
Vi arbejder med de psykologiske
mekanismer under forhandlingen,
herunder indsigt i egen adfærd, samt
hvordan du kan aflæse modparten og
påvirke forhandlingen i den retning,
der fremmer et godt og positivt resultat.
Det lærer du
Du opnår større gennemslagskraft til
at nå dine mål, hvor du både kan sige
til og fra. Du vil få metoder til at styre

forhandlingen igennem din aktive og
klare kommunikation, hvor du bevarer
din troværdighed og styrker relationen
til din modpart. Du får redskaber til at
analysere og handle i forhandlingen.
Du får værktøjer og metoder til bevidst
at kunne håndtere forskellige psykologiske spil under forhandlingen.
Du får indsigt i egen adfærd i forhandlingen, og hvordan du aktivt kan arbejde med forskellige adfærdsformer for
at opnå resultater.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4170-19-0001

1. – 3. april 2019

Konventum A/S, Helsingør

Pris
Kr. 9.000,- inkl. bog.

PERIODE

5080-19-0020
		

Hvem kan deltage
Tillidsvalgte på arbejdspladsen.

Forhandling i praksis

TR, AMR og andre

Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter.

Personlig tilgang og adfærd i forhandlingen

Det lærer du
Du får grundlæggende indsigt i forhandlingens teknikker og de faktorer
der gør forhandlingen god, herunder
værktøjer til at opnå bedre resultater
i forhandlingen. Hvordan du inddrager
kolleger og afklarer dit mandat.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4148-19-0001

30. september – 4. oktober 2019

Konventum A/S, Helsingør
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KLUB AR B EJDE

Hvem kan deltage
Tillidsvalgte, der har en faglig klub på
arbejdspladsen eller ønsker at danne
en faglig klub.
Vi forudsætter at mindst to tillidsvalgte
fra arbejdspladsen deltager sammen.
Hvis I allerede har en klubbestyrelse,
er det en fordel, at flere end to bestyrelsesmedlemmer deltager.
Lidt om baggrund
Den faglige klub kan være de tillidsvalgtes allerstærkeste fundament i
det faglige arbejde på arbejdspladsen.
Men mange steder ligger den faglige
klub lidt i dvale, fordi der ikke er fundet metoder til at inddrage kollegerne
og involvere dem i arbejdet. Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten har nok at tage sig af, så
hvem skal holde liv i klubben?

KURSUSNR.
4426-19-0001
		

Modul 1
Modul 2

På første modul arbejder du med
• Klubbens formål og potentiale.
• Involvering og aktivering af kollegerne.
• Organisering og relationer.
• Mødeformer der aktiverer og engagerer.
• Analog og digital kommunikation.
• Strategisk ledelse af fagligt arbejde.
Mellem modul 1 og 2 arbejder du
hjemme med en selvvalgt opgave.
På andet modul arbejder du videre med
• Sparring og feedback
• Præsentationsteknikker

• Lederskab og følgeskab
• Mål og handleplaner
Det lærer du
At kortlægge og analysere din arbejdsplads og får fif og idéer til,
hvordan du kan inddrage kollegerne
i det faglige arbejde. Får værktøjer til
at styrke kommunikationen – både
den analoge og den digitale – så du
efter kurset er klædt rigtig godt på til
at håndtere og koordinere kollegernes
forskellige holdninger og idéer. Du lærer at arbejde strategisk med ledelse
af klubarbejdet og at holde møder, der
både involverer og engagerer deltagerne. Endvidere får du trænet din
præsentationsteknik, så du får større
opbakning og gennemslagskraft. Du
afslutter kurset med en konkret handleplan for udvikling af den faglige klub
på din arbejdsplads.

PERIODE

STED

01. – 03. april 2019
28. – 30. oktober 2019

Konventum A/S, Helsingør

TR, AMR og andre

Kassererens rolle - fra A til Z
Hvem kan deltage
Primært kasserere, men medlemmer af
bestyrelser og tillidsvalgte, der ønsker
viden om økonomi og regnskab, kan
også deltage.

Regnskabet er hele bestyrelsens
ansvar, og det er derfor vigtigt, at du
som kasserer eller bestyrelsesmedlem
forstår regnskabet og dets opbygning,
og kan fremlægge et regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

• Opstilling og aflæggelse af regnskab.
• Juridiske/lovmæssige aspekter for
kasserer og bestyrelsesmedlemmer.

Du kommer til at arbejde med
• Det dobbelte bogholderi.
• Principper for periodisering og
periodisk fremlæggelse af regnskab.
• Bogføring – her får du mulighed for
at stifte bekendtskab med Excel og
online-bogføring.
• Kassererens ansvar.

Det lærer du
Efter kurset kan du opstille, føre og
aflægge et regnskab. Du er blevet
(mere) fortrolig med det dobbelte
bogholderi og principper for periodisering og periodisk fremlæggelse af
et regnskab, og du har stiftet bekendtskab med Excel og online-bogføring.
Du er blevet fortrolig med kassererens
og bestyrelsens ansvar – juridisk og
lovgivningsmæssigt.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5050-19-0001

14. – 18. januar 2019

Konventum A/S, Helsingør

Lidt om baggrund
Som kasserer, eller som bestyrelsesmedlem, har du ansvar over for medlemmerne i forhold til den økonomi, du
administerer på medlemmernes vegne. Du skal være i stand til at opstille
et korrekt og forståeligt regnskab, der
afspejler de indtægter og udgifter,
der har været i perioden, og de heraf
afledte formuebevægelser.
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Svaret er, at flere kolleger skal involveres i klubbens arbejde. Hvis I savner
idéer, metoder og konkrete værktøjer
til at få skabt liv og engagement i den
faglige klub, så er dette kurset for dig
og dine kolleger.

Den svære samtale
Hvem kan deltage
Tillidsvalgte fra både den private og
offentlige sektor, der gerne vil klædes
bedre på til at tage svære samtaler
med kollegerne.
Lidt om baggrund
Som tillidsvalgt bliver du tit blandet
ind i sager og situationer der vedrører
dine kolleger. Disse sager kan nemt
blive personlige for kollegerne og
være meget ømtålelige emner – og
det stiller forventninger til dig som tillidsvalgt. Dette kursus vil stille skarpt
på, hvordan man forbereder sig selv
til sådanne samtaler, som vi omtaler
svære samtaler. Det kunne være kolleger, der har krise på hjemmefronten,
som er på vej ud i et misbrug, som
virker deprimeret eller lignende. Så-

danne samtaler er hårde både for dig
og din kollega, så derfor vil vi prøve, at
forberede dig bedst muligt til sådan
en situation.
Du kommer til at arbejde med
Vi sætter fokus på, hvad der sker
til sådanne samtaler, og der bliver
arbejdet med, hvordan man bedst forbereder dem. Hvad skal du huske på,
når du står med en kollega, der deler
sine personlige frustrationer med dig?
Hvordan hjælper du bedst din kollega, når du kan se, at en svær samtale
er nødvendig? Sammen med andre
tillidsvalgte vil I arbejde med emnet,
så I til sidst vil have nye værktøjer til
hvordan I bedst muligt hjælper jeres
kolleger igennem en svær tid.

Det lærer du
Hvordan svære samtaler kan forekomme i dit virke som tillidsvalgt. Du vil få
præsenteret redskaber til nemmere at
kunne imødekomme sådanne samtaler, samt du vil vide hvordan du kan
forberede dig til situationen. Du vil
have en bedre forståelse for hvad der
forventes af dig som tillidsvalgt, når du
skal håndtere samtaler om personlige
og/eller kritiske udfordringer, som
nager dine kolleger. Du vil opleve, at
du nemmere vil kunne indgå i komplicerede samtaler, hvor der for eksempel kan være personlige konsekvenser
på spil.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4457-19-0001

20. – 22. maj 2019

Konventum A/S, Helsingør

Engagér og slå igennem på sociale medier
et vigtigt værktøj. Sociale medier lægger nemlig op til dialog, engagement
og involvering af kollegerne, og kan
derfor bruges i det daglige, faglige arbejde og i det organiserende arbejde.

• Hvordan kan du involvere og skabe
engagement blandt dine kolleger via
sociale medier?
• Hvad du ikke skal gøre på sociale
medier – og hvad du skal passe på.

Du kommer til at arbejde med
• De forskellige sociale medier og
hvad de hver især kan bruges til i
forhold til dit tillidshverv.
• Hvordan du bedst kommer ud med
dine budskaber på sociale medier,
så du bliver læst og hørt.

Det lærer du
Du lærer, hvordan du formulerer dine
budskaber skarpt på de sociale medier, så dine følgere læser dem. Desuden
lærer du, hvordan du får kollegerne
engageret og involveret i det faglige
arbejde ved hjælp af de forskellige
sociale medier.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4438-19-0001

20. – 22. maj 2019

Konventum A/S, Helsingør

Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og andre fagligt aktive,
der kommunikerer med kolleger.
Lidt om baggrund
Som tillidsvalgt er det ikke nok at skabe gode resultater. De gode resultater
skal også kommunikeres. Nogle vil gå
så langt som til at sige, at ”hvis det ikke
er kommunikeret, er det ikke sket”.
I kommunikationen med kollegerne og
andre interesserede er sociale medier

TR, AMR og andre

Den faglige klub på arbejdspladsen
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KO MMUN IKATIO N

Formidling til kolleger
Hvem kan deltage
Tillidsvalgte og andre, der oplever
behov for at blive bedre til at få sit
budskab igennem.
Lidt om baggrund
Oplever du, at du ikke altid trænger
igennem til kollegerne, selvom det du
har på dagsordenen er vigtigt for alle?
Når du for eksempel forsøger at forklare det nye i overenskomsten, minder
om sikkerhedsreglerne eller opfordrer
til, at vi skal tale ordentligt til hinanden, lykkes det ikke altid at komme
igennem med budskabet.
Formidling er et håndværk, så ved at
lære mere om menneskers forskellighed og ved at få og træne små formid-

Gør glasset halvt fuldt – anerkendende kommunikation
lingsredskaber, kan du blive dygtigere
i din formidling til kollegerne.
Du kommer til at arbejde med
• At mennesker forstår og kommunikerer forskelligt.
• Tips og tricks til, hvordan du kan
håndtere, at kollegerne forstår på
forskellige måder.
• At finde dine mål og pointer i det du
vil formidle.
• At forstærke din evne til at overbevise og være retorisk stærk.
• At træne kort og klar kommunikation.
• At stille klare, præcise spørgsmål til
kollegerne.
• At lytte til dine kolleger, mens du
taler.

• At bruge din nye viden og de nye
redskaber til at finde ud af, hvordan
du bedre kan løse de formidlingsopgaver, som du synes er vanskelige.
Det lærer du
Du ved, at det er nødvendigt at forholde sig til, at mennesker forstår forskelligt, når man skal formidle noget. Du
har fået redskaber til at ramme flere i
din formidling. Du kan gøre din formidling klar og tydelig, ved at formulere
mål og pointer. Du kan skabe dialog
blandt kollegerne ved hjælp af spørgsmål. Du er mere lydhør overfor kollegerne, når du formidler dit budskab.
Du kan løse dine konkrete formidlingsopgaver med større succes.

Hvem kan deltage
Tillidsvalgte, der vil bruge deres
kommunikation til at forbedre livet på
arbejdspladsen. Alle kan drage vigtig
og strategisk nytte af en anerkendende tilgang til kommunikation, men især
tillidsvalgte der døjer med organisatoriske udfordringer, usikkerhed eller
dalende motivation på arbejdspladsen.
Lidt om baggrund
Det er vigtigt at have anerkendelse i
et godt arbejdsmiljø. Ofte er det dog
nemmere sagt end gjort i en hektisk hverdag, hvor opgaver konstant
presser på. Ved at få indsigt i anerkendende kommunikation og dets praksis,
får du som tillidsvalgt lettere ved at
vende det negative til positivt, være

nærværende og skabe motivation hos
kollegerne.
Du kommer til at arbejde med
Kurset vil bringe dig igennem en
spændende tur omkring den anerkendende tilgang. Her vil du finde ud af,
hvad den anerkendende tilgang er, og
hvordan det påvirker vores kommunikation. Anerkendende kommunikation
byder også på en række værktøjer,
som vil gøre det lettere for dig at nå ud
til dine kolleger og være nærværende.
Du vil lære at bruge disse værktøjer
ved at arbejde med eksempler fra
virkelighedens verden, som du nemt
vil kunne omsætte til din daglige gang
på din arbejdsplads.

Det lærer du
At koble teorien om anerkendende
kommunikation til din daglige praksis
som tillidsvalgt og kollega. Du vil lære
hvordan man kan skabe positiv energi
og motivation igennem din hverdagskommunikation, og hvordan du kan
bruge dette til at drive dine kolleger.
Du vil forstå potentialet i en anerkendende tilgang til din egen kommunikation samt træne, hvordan du viser dine
kolleger, at du er der for dem. Igennem
praktiske værktøjer vil du få muligheder for at stoppe negative spiraler på
din arbejdsplads og hjælpe dine kolleger med at skabe den arbejdsplads,
som I ønsker.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4455-19-0001

18. – 22. november 2019

Konventum A/S, Helsingør

4457-19-0003

20. – 24. maj 2019

Konventum A/S, Helsingør

Kend dine styrker – klar kommunikation

Lidt om baggrund
Vi opfatter beskeder forskelligt. Det er
der intet underligt i, men det kan gøre
det svært at få sin kommunikation
igennem, som man havde tænkt sig
det, hvilket kan føre til forvirring og
frustration. På kurset vil du lære om

forskellige personlighedstyper, hvad
der kan være grunden til, at vi forstår
budskaber forskelligt, og hvordan du
kan finpudse din kommunikation til at
nå så mange som muligt og med den
rigtige effekt.
Du kommer til at arbejde med
- Jungs Type Indeks (JTI) – personlighedstest.
Denne test vil vise, hvilke præferencer vi har, og dermed hvilken type vi
er. Med din egen personlighedstype
i baghovedet, vil du blive præsenteret for JTI-universet, hvordan vi er
forskellige og hvordan det påvirker
kommunikationen imellem os. Herefter vil du arbejde med, hvordan man

bruger denne viden strategisk, så man
kan skræddersy sin kommunikation
til sine modtagere. Her vil deltagerne
både blive præsenteret for modeller
og cases, der vil træne netop dette.
Du går hjem med
Det er vigtigt at kende sine modtagere, hvis man vil ramme dem med
sit budskab – og det er præcis, hvad
dette kursus lærer dig! Du lærer JTIuniverset, og hvordan vi fokuserer på
forskellige ting ved kommunikation.
Dette vil give dig flere redskaber til at
kunne danne en kommunikation, der
er bedre egnet til dine modtagere og
dermed mere effektiv.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4443-19-0001

18. – 20. marts 2019

Konventum A/S, Helsingør

TR, AMR og andre

TR, AMR og andre

Hvem kan deltage
Tillidsvalgte, der gerne vil være
skarpere i deres kommunikation. Ved
Jungs Type Indeks (JTI) vil deltagerne
få redskaber til at forstå, hvordan vi
mennesker er forskellige, og derfor
oplever kommunikation forskelligt!
Kurset vil give en bedre forståelse for,
hvordan vores kommunikation kan få
alle med, så budskabet ikke går tabt.

”Jeg har tidligere været på flere kurser på
Lo-skolen. Dette kursus er klart det bedste
og den bedste underviser, jeg har haft.
Kan ikke rose Henrik nok.”

Kursist, Formidling til kolleger
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KO MMUN IKATIO N

Skriv bedre tekster og skarpe debatindlæg
Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter, fagligt aktive,
valgte og ansatte og politikere i fagbevægelsen.
Lidt om baggrunden
Sæt dagsordenen, flyt holdninger
og skab resultater – på kurset får du
tips og tricks til at gøre din skriftlige
kommunikation knivskarp, og du lærer
at skrive levende og politisk relevante
debatindlæg. Samtidig får du viden
om, hvordan du bedst får dine budskaber ud på Facebook og Twitter.
Du kommer til arbejde med
• Personlig og kollektiv historiefortælling som et stærkt værktøj til at
skabe identifikation.

• Politisk relevans og aktualitet i din
skriftlige kommunikation – kom med
konkrete forslag til ændringer.
• Du får personlig sparring og feedback på dit debatindlæg, både på
kurset og efterfølgende.
• Husk din pc eller tablet – du skal
skrive et debatindlæg på kurset,
som du har mulighed for at sende
til underviseren, som efterfølgende
giver dig feedback på skrift. Herefter
kan du vælge at sende indlægget til
en avis. Erfaringsmæssigt får cirka
halvdelen af kursusdeltagerne et
indlæg bragt i avisen, hvis de sender
det afsted efter endt kursus.
Det lærer du
Du får viden om, hvordan du bedst kan
få dine budskaber ud i aviser og på

Ytringsfrihed og sociale medier i ansættelsesretten
sociale medier mm. Du bliver skarp til
at formulere dig på skrift og får generelle kompetencer i skriftlig, politisk
kommunikation, som du kan bruge ved
artikel- og taleskrivning, på sociale
medier samt i nyhedsbreve. Du får redskaber til at skrive et godt debatindlæg, der rejser relevante problemer og
sætter dem ind i en politisk kontekst,
og du bliver introduceret til reglerne
og grænserne for din ytringsfrihed
som henholdsvis offentlig eller privat
ansat. Det er vigtigt at vide, inden du
sender dit indlæg afsted.
Underviser
Jens Peter Kildevang, journalist og
kommunikationskonsulent, FTF
Pris
Kr. 2.500,-.

Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter, konsulenter og sagsbehandlere i de faglige organisationer.
Lidt om baggrund
Vi bruger de sociale medier både som
privatpersoner og som medarbejdere
i offentlige og private virksomheder.
Men hvor går grænsen for, hvordan en
medarbejder må ytre sig på Facebook,
Twitter eller andre sociale medier,
og er der begrænsninger i arbejdsgivers anvendelse af informationer
om medarbejderen på for eksempel
Facebook?
De ansattes deltagelse i debatten er
ikke blot af betydning for den enkelte
ansatte. Deres deltagelse kan i mindst
lige så høj grad være til gavn for

samfundet. I kraft af den specialviden
de besidder på fagområdet, kan de ansatte medvirke til at højne kvaliteten
af arbejdet og forståelsen for medarbejdernes vilkår.
Det kommer du til at arbejde med
• Medarbejderens adfærd på de sociale medier.
• Loyalitetspligt.
• Ytringsfrihed og tavshedspligt.
• Ejerskab til profiler.
• Konkurrence- og kundeklausuler.
• Persondataloven.
• Medarbejderens brug af arbejdsgivers e-mailkonto.
• Interne retningslinjer og personalepolitik.
• Krænkelse af medarbejdere på sociale medier.

Det lærer du
På kurset får du et godt overblik over
sociale mediers betydning i ansættelsesforholdet, og hvilke juridiske
emner, der inden for ansættelsesretten vedrører anvendelsen af sociale
medier. Vi gennemgår også den situation, hvor en medarbejder udsættes
for krænkelser på sociale medier.
Undervisere
Advokat Christoffer Lambert-Züber
lein, SIRIUSadvokaterne og advokat
(H) Helle Hjort Bentz, FTF.
Pris
Kr. 3.150,-.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0025

26. september 2019

København

5080-19-0026

5. december 2019

DGI-byen, København

leger og ledelse. Din skriftlighed folder
sig ud i mange sammenhænge uanset
om det drejer sig om henvendelser,
generel information eller forhandlinger.

• Forhandlingskrav, oplæg og aftaler.

Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter.

TR, AMR og andre

Lidt om baggrund
Kurset er et tilbud, der giver dig mulighed for at styrke den skriftlige formidling i dit tillidshverv.
Som tillidsvalgt er det centralt, at du
kan formulere dig sikkert, præcist og
udførligt i kommunikationen med kol-

Du kommer til at arbejde med
• Strategier og materialer til medlemsrekruttering.
• Informationsmeddelelser eller indlæg til medlemsblade.
• Referater og notater.
• Breve, indsigelser eller svar.

Du går hjem med
Du kommer til at arbejde meget med
IT, og du får nye idéer til, hvordan du
kan bruge både smartphone og tablet
til at lette hverdagens arbejde. Hvis
du synes det med IT er svært, så skal
vi nok hjælpe dig godt i gang. Du må
meget gerne medbringe dine egne
devices/apparater (bærbar, tablet,
smartphone).

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4442-19-0001

30. september – 4. oktober 2019

Konventum A/S, Helsingør

”Meget dygtig og professionel, en super
lærer. Det er ikke kursisten, der retter ind
efter undervisningen, men undervisningen,
der individuelt retter ind efter kursisten.”
Kursist, Skriv godt og stå stærkt

TR, AMR og andre

Skriv godt – stå stærkt

”Det var meget mere indholdsrigt, end jeg
havde forventet. Super godt kursus.
Og nogle gode lærere .”

Kursist, Skriv godt og stå stærkt
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KONF ERENCER O G TEMADAGE

ArbejdslivsTopmøde 2019
Temaet for topmødet
Arbejdspladsen er omdrejningspunktet for ny viden og inspiration
på topmødet. Ofte kobles oplæg til
samfundsdebatten og den politiske
dagsorden på. Du får den nyeste
viden/forskning indenfor det tema, vi
har valgt, og der er mulighed for gode
debatter både i plenum og i mindre
grupper.

Temaet for topmødet vælges i januar
måned, så det er så aktuelt som muligt
i juni måned, når konferencen finder
sted.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5310-19-0001

17. – 21. juni 2019

Konventum A/S, Helsingør

møde andre bestyrelsesmedlemmer,
du kan danne netværk med.

til erfaringsudveksling, refleksion og
idégenerering.

Seminaret vil fokusere på året der
gik inden for ledelses- og bestyrelsesverdenen, med et særligt tema
på dagsordenen. Samtidig sætter vi
fokus på nye tendenser og ny relevant
lovgivning, som vedrører bestyrelsens
praksis.

Vi håber, at seminaret kan bidrage til
at styrke netværk til andre bestyrelsesmedlemmer samt andre, der har
interesse i arbejdet i selskabsbestyrelsen.

Hvem kan deltage
Alle fagligt aktive, der ønsker ny
viden, inspiration, handlemuligheder
og netværk. Tillidsvalgte, afdelingsrepræsentanter og undervisere får
den nyeste viden indenfor arbejdsliv,
arbejdsmiljø, arbejdspladsudvikling,
gode samfunds- og politiske debatter
og konkrete analyseværktøjer, så det
bliver nemmere at tilrettelægge strategier på arbejdspladsen.

Det detaljerede program for topmødet,
vil du finde på www.konventum.dk –
så hold øje…

Bestyrelsens juleseminar
Hvem kan deltage
Alle aktionær- og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S- og
ApS-selskabsbestyrelser.
Vi præsenterer et juleseminar for bestyrelsesmedlemmer. Seminaret giver
dig mulighed for at blive orienteret om
centrale emner, der har haft betydning for bestyrelsesarbejdet i 2019
og samtidig diskutere de tendenser
der tegner sig i 2020. Du vil samtidig
KURSUSNR.

PERIODE

STED

9104-19-0001

15. – 16. november 2019

Konventum A/S, Helsingør

TR, AMR og andre

TR, AMR og andre

Seminaret er tilrettelagt, så der er tid

Det detaljerede program for 2019-seminaret, vil du finde på www.konventum.dk – så hold øje…
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O R GAN IS ER IN G

Den organiserende TR

Relationer skaber resultater
Du kommer til at arbejde med
• Hvorfor organisering er en vigtig
løftestang til både at få mere indflydelse på arbejdspladsen og mere
engagerede kolleger.
• Hvordan man finder, rekrutterer
og udvikler kolleger, som brænder
for faglige sager – værktøjerne er
blandt andre 1:1-mødet, viden om
følelser i arbejdslivet mv.
• Hvordan man uddelegerer opgaver
og engagerer kolleger i forbindelse
med konkrete sager på arbejdspladsen.
• Hvordan man tilrettelægger ”kampagneforløb”, som kan skabe
konkrete forandringer til glæde for
kolleger og arbejdsplads.

Det lærer du
Efter workshoppen vil du både kende
til perspektiverne og potentialerne
ved at arbejde organiserende, men du
vil også være hjulpet frem til de første
skridt du selv kan tage for at få flere
med. De konkrete værktøjer, du vil
møde, er blandt andre 1:1-mødet som
en vej til effektiv relationsopbygning,
viden om forskellige følelser i arbejdslivet samt organiseringscirklens fire
skridt.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0030

20. marts 2019

DGI-byen, København

5080-19-0031

19. september 2019

DGI-byen, København

Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter, der gerne vil
arbejde mere organiserende.
Lidt om baggrund
At være tillidsrepræsentant kan til
tider være en ensom fornøjelse. Det er
som om, at både kolleger og ledelse
forventer, at man kan løse stort set
alle problemer på arbejdspladsen. I
virkelighedens verden er tiden knap
og indflydelsen ikke helt så stor, som
man kunne ønske sig. Hvis du kan
genkende nogle af disse følelser, er
det måske noget for dig at lære mere
om den organiserende tankegang. På
denne endagsworkshop vil du blive introduceret til tankerne bag, men også
prøve kræfter med de værktøjer, som
kan hjælpe dig til at få flere kolleger
engageret i det faglige arbejde.

Underviser
Chefkonsulent Ane Stær Nissen,
DeltagerDanmark

Hvem kan deltage
Alle der arbejder med at organisere
medlemmer på deres arbejdsplads/
klub.
Lidt om baggrund
Som tillidsvalgt har du relationer til
mange forskellige folk, og arbejder
derfor med mange forskellige relationer. Men hvordan kan du bruge disse
relationer i dit organiseringsarbejde?

Du kommer til at arbejde med
Hvordan kan du arbejde strategisk
med relationer, så I sammen kan
forbedre arbejdsforholdene og få flere
medlemmer på din arbejdsplads.
Du bliver trænet i, og får metoder til,
hvordan du taler med kollegerne om,
hvad der er vigtigt for dem i deres
dagligdag på arbejdspladsen, og du

arbejder med hvordan du får kolleger engageret og motiveret igennem
medinddragelse.
Der vil også være fokus på din kommunikations betydning i organiseringsarbejdet – både én til én kommunikation og kommunikation i grupper.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4423-19-0010

01. – 03. april 2019

Konventum A/S, Helsingør

Pris
Kr. 3.100,-.

Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.
Lidt om baggrund
Hvordan engagerer du dine kolleger til
at skabe bedre arbejdsvilkår? Du får
viden og værktøjer til dit lokale organiseringsarbejde.

TR, AMR og andre
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KURSUSNR.
4423-19-0012
		

Modul 1
Modul 2

Du kommer til at arbejde med
• En grundlæggende introduktion til
organiseringsmetoder og -teorier.
• En kobling af organiseringsarbejdet til den danske aftalemodel og
forhandlingssystemet.
• En gennemgang af, hvilke værktøjer
der passer ind i din måde at arbejde
på.
• Værktøjer vil blandt andre være:
Kortlægning, 1-1 samtaler, Find
sagen, Meningsdannere og Rela
tionsopbygning.

Det lærer du
Du får viden om og værktøjer til at
anvende velafprøvede metoder i det
lokale organiseringsarbejde. Herunder
at arbejde med opbygning af relationer, at arbejde systematisk med kortlægning og opfølgning og at arbejde
med kommunikation, relationer og
involvering.

PERIODE

STED

04. – 06. februar 2019
11. – 13. marts 2019

Konventum A/S, Helsingør

TR, AMR og andre

Grundlæggende organisering for tillidsvalgte
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PERSON LIG UDVIKLIN G

Giv gruppen gevinst – forstå dine kolleger
Hvem kan deltage
Tillidsvalgte, der gerne vil have indsigt
i personlighedstyper og gruppesammensætninger, og derved forstå gruppedynamikker bedre. Faktisk vil alle,
der normalt indgår i grupper, få meget
ud af bedre at kunne forstå, hvordan
en gruppe skal dannes.

og hvordan vi får anvendt disse forskelligheder til at arbejde sammen og
skabe resultater.

Personlig planlægning
hvordan man som gruppe kan fungere
optimalt.

Herefter vil vi arbejde med gruppedynamikker, og undersøge hvordan vores
forskelligheder kan blive en styrke, og

Det lærer du
Hvordan vores forskelligheder kan
være en hæmsko for gruppedynamikken, men også hvordan vi kan vende
det til en fordel. Med indsigt i typeindekset fra JTI, vil du have nemmere
ved at kunne indse hvordan det kan
være udfordrende at arbejde sammen. Sådan vil du bedre kunne forstå
gruppesammensætninger og hvordan
de fungerer. Om det så er med alle kollegerne på arbejdspladsen, klubbestyrelsen eller en særlig arbejdsgruppe,
så vil denne indsigt være guld værd,
da du vil kunne organisere samarbejdet bedre. Samtidig vil JTI-testen give
dig personlig indsigt, som vil kunne
bruges såvel i kommunikations- som i
samarbejdssammenhænge.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4437-19-0001

01.- 03. april 2019

Konventum A/S, Helsingør

Lidt om baggrund
Kender du til grupper af kolleger, der
bare ikke rigtig kan samarbejde? På
trods af, at I er gode kolleger, så er det
besværligt at arbejde sammen, og I
kan ikke helt sige hvorfor? Vi er alle
forskellige, og netop de forskelligheder kan nogle gange være besværlige,
når man skal arbejde sammen, men
det kan også blive en styrke!
På dette kursus vil du lære nye ting
om din egen person, du vil forstå
hvordan vi adskiller os fra hinanden,

Du kommer til at arbejde med
Inden kursusstart skal du have taget
en personlighedstest kaldet Jungs
Type Indeks (JTI). Denne test vil vise
hvilke præferencer vi har, og dermed
hvilken personlighedstype vi er.
Denne test vil være udgangspunkt
for kurset, hvor du først vil få indsigt
i selve JTI-universet og hvad det
kan fortælle én om sig selv og ens
omgivelser. Ved hjælp af JTI vil du
få redskaber til at forstå, hvordan vi
mennesker er forskellige og hvordan
det påvirker vores samarbejde.

Kommunikation og personlig gennemslagskraft
Hvem kan deltage
Tillidsvalgte og fagligt aktive fra både
offentlige og private arbejdspladser.
Lidt om baggrund
Du vil – sammen med de andre deltagere – blive introduceret til emnet
kommunikation. Du vil få mulighed
for at tage en JTI-test (Jungs Type
Indeks), som gør dig i stand til bedre
at forstå dig selv og dine kolleger.
Du kommer til at arbejde med
Du vil først blive præsenteret for, hvad

kommunikation egentlig er, og hvordan du påvirker den. Vi vil starte med
at analysere dig selv som afsender af
et budskab, og bagefter vil vi analysere jeres modtagere som målgruppe. Herefter vil vi tage fat på selve
budskabet og undersøge, hvordan vi
kan skabe den bedste og skarpeste
kommunikation.
Det lærer du
• At forbedre dine kommunikative
evner gennem træning og øvelser.

Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, valgte og ansatte og
ledere.
Lidt om baggrund
Oplever du, at dine opgaver af og til
flyder sammen til en grødet masse,
og at det er svært at se, hvad der er
vigtigt?
Brug en dag på at få en række værktøjer, der kan hjælpe dig til en hverdag
med mere overblik, flere resultater og
mere overskud. På kurset fokuserer
vi primært på din personlige planlægning, men også på mødekulturen,
fordi der ofte er meget at hente med
få ændringer. Kurset afsluttes med
et caféseminar, hvor I får lejlighed til
at udveksle erfaringer om udvalgte
emner.

Du kommer til at arbejde med
• Bedre mødekultur Det er ikke
urealistisk at spare mindst 30 pct.
mødetid ved bevidst at arbejde med
mødekulturen.
• Styr tidsrøverne. Har du svært ved
at tage dig sammen? Flyder mailboksen over? Bliver du afbrudt for
mange gange? På kurset får du inspiration til at håndtere de vigtigste
tidsrøvere.
• Innovativ tænkning. I en travl hverdag kan det være svært at få tid og
skabt plads mentalt til at tænke ud
af boksen.
• Caféseminar. Et caféseminar er en
uformel mødeform, hvor deltagerne i
mindre grupper udveksler erfaringer
og drøfter kreative løsninger. Emnerne kan deltagerne selv komme med
forslag til, det kunne for eksempel
være: Hvad er relevante afbrydelser
og hvad er forstyrrelser?

Det lærer du
Du bliver bedre til at fokusere på,
hvad der er vigtigt at få gjort – fremfor
lidt populært sagt at lade indbakken
styre din arbejdsdag. Du får indsigt i,
hvilke tidsrøvere du primært skal tage
fat i – og hvordan du kan minimere
tidsrøverne, så der bliver plads til det,
der for alvor skaber værdi i dit job.
Du lærer at skelne mellem vigtigt og
haster – og får værktøjer til at komme
på forkant med opgaverne. Vi taler
også om, hvordan din arbejdsrytme
matcher kontorets – er der for eksempel tidspunkter af ugen, hvor der er
mere plads til fordybelse end andre
tidspunkter – og hvordan udnytter du
de muligheder, der er?
Underviser
Konsulent Kirsten Andersen,
Mnemosyne
Pris
Kr. 2.700,- inkl. bog.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0035

9. april 2019

DGI-byen, København

• At få kendskab til, hvordan man sætter en dagsorden på arbejdspladsen
via kommunikation.
• At analysere din målgruppe og sikre
en effekt via målrettet kommunikation.
• At blive endnu bedre til at være
overbevisende og effektiv gennem
din kommunikation.
• At kende til kommunikationsteorier,
som vil styrke dit kommunikative
udgangspunkt og gøre dig i stand til
bedre at nå og påvirke dine modtagere.

PERIODE

STED

4457-19-0002

20. – 24. maj 2019

Konventum A/S, Helsingør

TR, AMR og andre

TR, AMR og andre

KURSUSNR.

42

43

SAMAR B EJDE

Europæiske samarbejdsudvalg

Lidt om baggrund
At være en aktiv medspiller i et ESU
kræver, at man er godt inde i sin
egen rolle som ESU-repræsentant
og i regler og lovgivning på området.
Er man det, kan ESU’et bruges som
en naturlig del af det faglige arbejde
i både Danmark og EU. For eksempel ved spørgsmål om udflytning af
arbejdspladser, nye koncernpolitikker
eller masseafskedigelser på tværs af
EU-landene.

Du kommer til at arbejde med
Du kommer til at arbejde med ESU-direktivet, dansk ESU-lovgivning og din
egen ESU-aftale, som er nogle af de
faktorer, der regulerer jeres arbejde og
som dermed er vigtige redskaber i dit
ESU.
Du kommer også til at arbejde med
kulturforskelle og arbejdmarkedstraditioner i EU. Vi tager udgangspunkt i
dit ESUs nuværende situation, og du
lærer om dine rettigheder og pligter,
herunder hvordan ESU-arbejdet fungerer og hvad der forventes af dig.

Det lærer du
• Viden om din rolle og opgaver som
ESU-repræsentant.
• Forståelse for andre landes arbejdsmarkedsmodeller og kulturforskelle i
EU.
• At kunne gå i dialog med ledelsen
og dine europæiske kolleger i forbindelse med information og høring.
• At kunne forbinde ESU-arbejdet til
dit faglige arbejde i Danmark.
• Gennem oplæg og træning får du
kendskab til grundlaget samt lovgivning og regler for ESU.
• Du vil også få input til, hvordan du
kan få mere indflydelse i dit eget
ESU.

indflydelse og være med til at sæt¬te
en dagsorden. Vi arbejder med cases
fra virkelige MED-problemstillinger.

Lidt om baggrund
Medarbejderrepræsentanterne i MED
repræsenterer alle medarbejderne i de
enkelte hovedorganisationsgrupper.
Som medarbejderrepræsentant har
du til opga¬ve at beskæftige dig med
helheden – at arbejdspladsen og kommunen/regionen bliver et godt sted
– og derfor bliver det også vigtigt for
dig, at de andre MED-ak¬tører lykkes
med deres målsætninger. På kurset arbejder vi med, hvordan du får konsulteret dit bagland, og hvordan du kan få

Du kommer til at arbejde med
Kurset vil fokusere på hvordan
MED-udvalget kommer til at fungere
som en helhed. Vi medbringer cases fra forskellige MED-udvalg, som
illustrerer, hvordan arbejdet i MED kan
påvirke udviklingen i en kommune
eller region. Inden kurset indhenter vi
også eksempler fra deltagerne.

skabet – hvordan kan det ske uden
at udhule jeres egne mål?
• Skabe forståelse for helheden i MED
i dit bagland.
• Få kendskab til eksempler på, at
MED udvalget kan skabe markante
resultater.
Undervisere
Lars Kehlet Nørskov, FTF og
Hans C. Hansen, Konventum (tidligere
FTF’s kursusenhed) og en formand for
medarbejdersiden i et MED-udvalg.

Du kommer til at arbejde med
• Se tingene fra flere sider – at jeres
egne interesser må vige for fælles-

Pris
Kr. 3.150,-.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4703-19-0001

11. – 13. november 2019

Konventum A/S, Helsingør

5080-19-00-90

7. maj 2019

DGI-byen, København

Forstå din udenlandske chef – TR i en global verden
Hvem kan deltage
Tillidsvalgte, der skal forhandle og
samarbejde med en udenlandsk leder
eller som er underlagt koncernpolitikker fra en udenlandsk ejet virksomhed.

TR, AMR og andre
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Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter der sidder i et
MED-udvalg.

Lidt om baggrund
Har du en chef med udenlandsk
baggrund, og oplever du udfordringer
i samarbejdet? Eller arbejder du i en
udenlandsk ejet virksomhed, hvor
samarbejds- og forhandlingskulturen
ligger langt fra den danske? Måske
ender det i konflikter og faglige sager.
Det kan være fordi det er to forskellige
kulturer der mødes, hvor den danske
model for medarbejderinddragelse

ikke nødvendigvis er kendt eller respekteret af den udenlandske ledelse.
Du kommer til at arbejde med
• Forskellige forståelser for ledelse
og samarbejde i Danmark og i andre
lande.
• Hvordan håndteres ledelsesmæssige kulturforskelle på arbejdspladsen?
• Hvorfor synes andre, at skandinaver
– og i særdeleshed danskere – er så
mærkelige?
• Kulturel intelligens – hvad er det, og
hvad betyder det for samarbejde og
forhandling?

HR-afdelingens entré i den danske model
• Hvordan skabes resultater med den
udenlandske leder?
• Handlingsplan for det fremtidige
arbejde.
Det lærer du
Du får et grundigt indblik i kulturforskelle, og hvilken indflydelse kulturforskelle har på din hverdag som TR, hvor
du skal forhandle og samarbejde med
en udenlandsk ledelse. Du får tips og
ideer til at skabe et bedre samarbejde
i hverdagen. Og du laver din egen strategi for, hvordan du kan udvikle samarbejdet, så du får skabt bedre resultater
i dit TR-arbejde.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4717-19-0001

26. – 28. august 2019

Konventum A/S, Helsingør

Hvem kan deltage
Tillidsvalgte, som ønsker at blive klogere på HRs rolle og på, hvordan man
som tillidsvalgt kan styrke sin position
over for HR.

HRs møde med de tillidsvalgte kan
derfor ende i et kultursammenstød,
der giver konflikt frem for samarbejde.
Dette kursus sætter fokus på, hvordan
de tillidsvalgte kan være en konstruktiv med- og modspiller til HR.

• Hvordan får du mere ud af samarbejdet med HR og hvad gør du hvis HR
går uden om dig som tillidsvalgt?
• Hvordan forbereder du dig til forhandlinger med HR?

Du kommer til at arbejde med
• Viden om HR: Fra løn- og personalekontor til HR-afdeling på ledelsesniveau.
• Hvad laver en moderne HR-afdeling?
• Hvad bliver den nye HR-medarbejder uddannet i og hvilke tendenser
er der på området?
• Hvor overlapper HRs og de tillidsvalgtes opgaver og hvordan synliggør du forskellen til dine kolleger?

Det lærer du
Du bliver klogere på HR-afdelingens
rolle og opgaver i din virksomhed. Du
får sat fokus på, hvordan du kan synliggøre forskellen på din og HR-afdelingens rolle og opgaver. Du udpeger
områder, hvor et samarbejde med HR
kan skaffe dig faglige resultater og
lægger en strategi for, hvordan det kan
realiseres. Og sidst men ikke mindst
træner du, hvordan du forbereder dig
til forhandlinger med HR-afdelingen.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4445-19-0001

30. september – 2. oktober 2019

Konventum A/S, Helsingør

Lidt om baggrund
I dag er lønkontoret og personalechefen forsvundet og erstattet af en
HR-afdeling og en HR-chef. De nye
HR-medarbejdere er typisk CBS-uddannede, jurister og advokater. Mange
har hverken praktisk eller teoretisk
erfaring med den danske model og
den form for samarbejde, der foregår
på arbejdspladserne.

TR, AMR og andre

Hvem kan deltage
Primært nyvalgte og kommende medlemmer af Europæiske samarbejdsudvalg.

Få indflydelse i MED

45

SA M A RBEJ DE

Samarbejde mellem AMR/TR/leder (Trioen) om psykisk arbejdsmiljø

Lidt om baggrund
Når vi skal skabe et godt psykisk
arbejdsmiljø, gør vi det bedst i fællesskab. Derfor er det en fordel med
et tæt dagligt samarbejde mellem de
tillidsvalgte og ledelsen. Som AMR
eller TR har du en særlig rolle, og i fællesskab kan du styrke indflydelsen og
samarbejdet med ledelsen. Det er

til glæde for alle ansatte og for hele
arbejdspladsen.
Du kommer til at arbejde med
• Hvad psykisk arbejdsmiljø omfatter.
• Hvorfor det er vigtigt at samarbejde
om psykisk arbejdsmiljø.
• Hvad der kendetegner et godt samarbejde mellem AMR, TR og ledelsen
(TRIO’en).
• Hvad AMR og TR kan samarbejde om
i relation til psykisk arbejdsmiljø.
• Hvordan samarbejdet kan foregå i
dagligdagen.
• Hvilke kompetencer, der skal styrkes
til at samarbejde om psykisk arbejdsmiljø.

Det lærer du
Hvilke roller og opgaver AMR, TR og
ledelsen har i samarbejdet om psykisk
arbejdsmiljø.
Hvad AMR og TR kan samarbejde om
på det strategiske og operationelle
niveau.
Hvordan det formelle og uformelle
samarbejde kan foregå i det daglige.
Hvordan et godt samarbejde kan
skabes gennem gode relationer og
velfungerende kommunikation.
Hvilke kompetencer, der er nødvendige for at samarbejde om psykisk
arbejdsmiljø.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4169-19-0001

18. – 22 marts 2019

Konventum A/S, Helsingør

TR, AMR og andre

Lidt om baggrund
For at skabe gode arbejdspladser er
det nødvendigt at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samarbejder.
I bringer forskellige erfaringer og
oplevelser med ind i samarbejdet.
Forskellighederne er en styrke, og
at vi anerkender dem hos hinanden.
Men det er kun gennem organiseret
samarbejde på arbejdspladsen, at vi –
i fællesskab – kan løfte mange af dag-

Hvem kan deltage
Tillidsvalgte, SU- og MED-udvalgsmedlemmer samt medarbejdervalgte
bestyrelsesmedlemmer.
Lidt om baggrund
Langt fra de fleste virksomheder, store
som små, private som offentlige, ved,
at når man strategisk vælger at arbejde med virksomhedens samfundsansvar (CSR) er det en god forretning,
som kan ses på bundlinjen. Derfor
er det vigtigt, at tillidsvalgte søger
indflydelse og medbestemmelse til at
bidrage til en aktiv politik på området,
på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

KURSUSNR.
5087-19-0001
		

Samarbejde mellem TR og AMR
Hvem kan deltage
Tillidsvalgte, der skal i gang med at
samarbejde, eller som ønsker inspiration til, hvordan samarbejdet kan
videreudvikles. Det er en forudsætning, at både TR og AMR fra samme
arbejdsplads deltager samtidigt.

Samfundsansvar (CSR) på din arbejdsplads

ligdagens store og små udfordringer i
arbejdsmiljøet. Alt sammen til gavn for
kollegerne.
Du kommer til at arbejde med
• Hvad er samarbejde?
• Hvad skal formålet med samarbejdet
være?
• Hvordan skabes en fælles samarbejdskultur?
• Hvilke temaer kan/skal der samarbejdes om?
• Hvordan skal samarbejdet organiseres?
• Hvilke temaer kan udvikle arbejdsmiljøet og trivslen på arbejdspladsen?
• Psykisk arbejdsmiljø som fælles
ansvar.

Modul 1
Modul 2

Du kommer til at arbejde med
Du kommer til at arbejde med begrebet CSR (Corporate Social Responsibility) med udgangspunkt i din
virksomhed – virksomhedernes samfundsansvar – hvad dækker det over?
Og hvor skal og kan du som tillidsvalgt
opnå indflydelse på virksomhedens
politik? Hvordan og hvilken rolle og
arbejdsopgaver du og dine kolleger
ønsker at tage initiativ til på jeres
arbejdsplads.
• Kortlægning af jeres virksomheds
CSR-politik.
• Igangsættelse af CSR-aktiviteter
som en del af det faglige og arbejdsmiljøarbejdet.

• At formulere en faglig politisk strategi for jeres CSR-arbejde.
• Hvordan kan du gennem CSR-aktiviteter skabe samarbejde mellem
ledelsen og jer, som ansatte.
Det lærer du
Du får viden og kendskab til CSR som
strategisk begreb, og hvordan du og
dine kolleger kan bidrage til – søge
indflydelse på, hvordan CSR-politikken
på jeres arbejdsplads kan forme sig.
Du får også konkrete værktøjer til at
komme godt i gang hos jer.

PERIODE

STED

26. – 28. august 2019
28. – 30. oktober 2019

Konventum A/S, Helsingør

• Hvad er psykisk arbejdsmiljø?
• Hvilke udfordringer oplever I på
jeres arbejdsplads i forhold til det
psykiske arbejdsmiljø?
• Hvordan kan vi samarbejde om at
udvikle arbejdspladsen?
Det lærer du
Når I er færdige med kurset, har I fået
afklaret jeres forventninger til hinanden. I har fået skabt et overblik over
de temaer I kan og vil samarbejde om.
Derudover er I blevet skarpe på, hvordan I vil samarbejde fremover. I ved,
hvad psykisk arbejdsmiljø er og sidst,
men ikke mindst, er I blevet bevidste
om, hvor i det psykiske arbejdsmiljø,
I ønsker at gøre en indsats på jeres
arbejdsplads.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4151-19-0001

14. – 18. januar 2019

Konventum A/S, Helsingør

4151-19-0002

18. – 22. november 2019

Konventum A/S, Helsingør

TR, AMR og andre

Hvem kan deltage
Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.
Det er en forudsætning at både AMR
og TR fra samme arbejdsplads deltager samtidigt.

SAM F UNDSANSVAR PÅ AR B EJDS PLADS EN

”Meget dygtig underviser og et rigtig godt
og højt fagligt niveau.”

Kursist, Samarbejde mellem TR/AMR/Lederen (TRIO)
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Valgte og ansatte

Valgte og ansatte

DET FAGLIGE AR B EJDE

Valgte og ansatte
Arbejdsret for valgte/ansatte
Hvem kan deltage
Valgte og ansatte i forbund/lokalafdelinger.
Lidt om baggrund
Som valgt eller ansat i afdelingen med
ansvar for det faglige arbejde, har
du mulighed for at deltage på dette
kursus, hvor vi vil beskæftige os med
aktuelle arbejdsretslige problemstillinger, dykke ned i jeres formulerede
udfordringer og skabe mulighed for
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sparring og inspiration til dit arbejde.
Derudover vil du have mulighed for at
vidensdele og skabe et tværfagligt
netværk.
Du kommer til at arbejde med
• Aktuelle arbejdsretslige problemstillinger.
• Arbejdsretslige udfordringer, som du
har brug for at håndtere i din hverdag.

Lokal lobbyisme – få indflydelse i regionen
• Sparring på dine udfordringer.
• Sidste nyt.
• Vidensdeling og netværk.

Hvem kan deltage
Politisk valgte og ansatte, der primært
orienterer sig mod regionerne.

Målet er en systematisk og strategisk
dialog med relevante beslutningstagere i regionen.

Alle deltagere skal inden kurset sende
en kort beskrivelse af deres egen
mærkesag til underviseren.

Det lærer du
Styrker dine personlige kompetencer
indenfor det arbejdsretslige område
med afsæt i dine udfordringer, og
modtager personlig sparring.

Lidt om baggrund
Rigtig mange beslutninger, som har
betydning for borgernes sundhed
og dagligdagen på arbejdspladsen,
bliver truffet i regionerne. Heldigvis vil
regionerne gerne lytte og have input
til politikudvikling, men det er langt
fra en selvfølge, at fagforeningerne er
tænkt ind i de uformelle sammenhænge, eller at MED-systemet har en proaktiv rolle. Det kræver meget af både
regionen – men også af foreningernes
repræsentanter.

Du kommer til at arbejde med
Hvad kan I få ud af at arbejde systematisk med lobbyisme?
Kortlægning af beslutningsprocesser
og de bedste tidspunkter at sætte ind.
Beslutningstagernes forskellige roller i
regionerne.
Gode råd til fortælling og argumenter
overfor regionerne.
Valg af redskaber og virkemidler for at
få sagen igennem regionerne.
Gennemgang og sparring på jeres
egne mærkesager overfor regionerne.

Det lærer du
Vi kommer i dybden med beslutningsprocesserne til hverdag og i
budgetlægningen. Vi ser på motiver
og logikker hos de regionale embedsmænd og politikere. Til sidst finder
vi den fortælling og de argumenter,
der vil styrke netop den sag, som I
fokuserer på overfor regionen. Målet
er, at vi sammen har en handlingsplan
klar, som du kan gå direkte hjem og
arbejde videre med efter kurset.

Jo bedre foreningerne forstår de regionale beslutningsprocesser og beslutningstagere, og de vilkår regionerne
og de enkelte sygehuse arbejder
under, desto større indflydelse kan I få.

På kurset får vi desuden besøg af en
repræsentant fra Region hovedstaden,
som kommer med sit blik på fagforeningernes påvirkningsmuligheder.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4032-19-0001

18. – 20. marts 2019

Konventum A/s, Helsingør

Underviser
Maria Steno, Associeret partner hos
Geelmuyden Kiese.
Pris
Kr. 3.800,- inkl. bog.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0019

11. marts 2019

København
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D E T FAG L I G E A RBEJ DE

Valgte og ansatte

Hvem kan deltage
Politisk valgte og ansatte, der primært
orienterer sig mod kommunerne.
Lidt om baggrund
Rigtig mange beslutninger, som har
betydning for borgernes velfærd og
dagligdagen på arbejdspladsen, bliver
truffet i kommunerne. Kommunen er
ansvarlig for omkring 40 procent af
økonomien i den offentlige sektor, og
dialogen med kommunerne kan derfor
have lige så stor betydning som dialogen med Slotsholmen. Heldigvis vil
kommunerne gerne lytte og have input
til politikudvikling, men det er langt
fra en selvfølge, at fagforeningerne
er tænkt ind i de uformelle sammenhænge, eller at MED-systemet har
en proaktiv rolle. Det kræver noget af
både kommunen – og af foreningernes
repræsentanter.
Jo bedre foreningerne forstår de
kommunale beslutningsprocesser

og beslutningstagere, og de vilkår kommunerne arbejder under, jo
større indflydelse kan I få. Målet er en
systematisk og strategisk dialog med
kommunen.
Du kommer til at arbejde med
• Hvad I kan få ud af at arbejde systematisk med lokal lobbyisme.
• Kortlægning af beslutningsprocesser og de bedste tidspunkter at
sætte ind.
• Beslutningstagernes forskellige
roller i kommunerne.
• Gode råd til fortælling og argumenter overfor kommunerne.
• Valg af redskaber og virkemidler for
at få sagen igennem kommunerne.
• Gennemgang og sparring på jeres
egne mærkesager overfor kommunerne.

Den digitale fagforening
mærkesag overfor kommunen til underviseren.
Det lærer du
Vi kommer i dybden med beslutningsprocesserne til hverdag og i budgetlægningen. Vi ser på motiver og
logikker hos de lokale embedsmænd
og politikere. Til sidst finder vi den
fortælling og de argumenter, der vil
styrke netop den sag, som du fokuserer på overfor kommunerne. Målet
er, at vi sammen har en handlingsplan
klar, som du kan gå direkte hjem og
arbejde videre med efter kurset.
Underviser
Maria Steno, Associeret partner hos
Geelmuyden Kiese
Pris
Kr. 3.800,-inkl. bog.

Alle deltagere skal inden kurset sende
en kort beskrivelse af deres egen

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0018

4. marts 2019

København

Rehabilitering – nu også på beskæftigelsesområdet
Hvem kan deltage
Socialrådgivere, konsulenter og andre
i medlemsorganisationerne, der vejleder og bistår medlemmer i forbindelse med sygdom og fastholdelse på
arbejdsmarkedet.
Lidt om baggrund
Rehabilitering har siden reformen i
2013 været et nøgleord i mange kommuners beskæftigelsesindsats. Men
hvad er beskæftigelsesrettet rehabilitering? Hvordan er praksis i jobcentrene? Hvilke udfordringer møder vi, når
vi skal hjælper medlemmerne?
Du kommer til at arbejde med
• Forskning i rehabilitering på beskæftigelsesområdet.
• De kommunale rehabiliteringsteam
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– reformen om fleksjob og førtidspension.
• Praksis i forhold til ressourceforløb,
fleksjob og førtidspension.
• Rehabiliterende indsatser på beskæftigelsesområdet.
• Hvilke udfordringer ser vi med arbejdsrettet rehabilitering.
Med afsæt i underviseren, Tanja Dalls,
egen forskning i beskæftigelsesrettet rehabilitering, jobcenterpraksis
samt sygemeldte borgeres erfaringer
og perspektiv, drøfter vi de konkrete
udfordringer, der opleves i det daglige
arbejde med sygemeldte borgere og
samarbejdet med jobcentret.

deling. Endelig vil vi drøfte forslag til
tilpasninger og ændringer.

Hvem kan deltage
Valgte og ansatte i organisationer
der interesserer sig for fremtidens
arbejdsmarked og de udfordringer og
muligheder, digitaliseringen medfører.
Lidt om baggrund
Nye teknologiske og digitale muligheder udfordrer fagbevægelsen og
alle andre organisationer. Samtidig
opstår der nye muligheder, som vi skal
forstå at gribe. Derfor er der behov for
medarbejdere, som formår at omsætte
mulighederne til handling og værdi.
Kurset er for dig, der ønsker at vide
mere om den digitale omstilling, som
finder sted i disse år, hvad det vil
sige at have et digital mindset, samt
hvordan du, som medarbejder, kan
være medspiller i forhold til at gribe de
muligheder, som den teknologiske og
digitale udvikling giver.

Du kommer til at arbejde med
Kurset består af tre kursusdage, suppleret af en e-læringspakke i to dele.
Første kursusdag får du indblik i, hvad
den digitale udvikling betyder for
organisationer i dag, eksempelvis i
form af ændrede krav og forventninger
fra kunder og medlemmer, nye krav
til måden, vi samarbejder på internt
og eksternt, vores services og vores
interne processer. I forlængelse af
dette diskuterer vi, hvilke muligheder
og udfordringer, det giver anledning til
for din organisation. Du får viden om
de evner, en organisation skal mestre
for at skabe værdi med de digitale
muligheder.
På dag to og tre sætter vi fokus på
at omsætte mulighederne til konkret
handling. Her tager vi udgangspunkt
i selvevalueringer af egne og egen
organisations nuværende evner. Du får
inspiration og redskaber til at inddrage medlemmerne og i endnu højere

grad at sætte deres behov i centrum.
Du lærer, hvordan du kan begynde at
arbejde med data som strategisk ressource, og du bliver bevidst om, hvad
det kræver. Yderligere bliver du også
klædt på til at tænke og arbejde mere
agilt og udfordre eksisterende rammer.
Det lærer du
• Hvad er Digital Transformation.
• Konsekvenser for organisering,
konkurrence, samarbejde, arbejdsmarked osv.
• Evner organisationen skal mestre.
• Eksempler på danske organisationer
der gør det godt.
• Forståelse for data som ressource.
• Udgangspunkt i medlemmernes
behov – samskabelse og brugervenlighed.
• Agilitet som mindset og arbejdsform.
• Indsigt i egne og egen organisations
nuværende evner.

Valgte og ansatte

Lokal lobbyisme – få indflydelse i kommunen

DIGITALIS ER IN G

Pris
Kr. 17.000,-.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0045
Modul 1
		
Modul 2
		
Modul 3
			

8. maj 2019
28. maj 2019
19. juni 2019
+ 2 elæringspakker

København

Det lærer du
Vi går i dybden med begrebet arbejdsrettet rehabilitering og de politiske
intentioner, der ligger bag. Du får
konkret viden om praksis inden for
området, og hvilke udfordringer, der
er, så du kan yde den bedst mulige
vejledning til dine medlemmer.
Underviser:
Postdoc Tanja Dall,
Aalborg Universitet.
Pris
Kr. 2.500,-.

Vi inddrager cases, og der vil være
plads til erfaringsudveksling og viden-

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0040

10. april 2019

København
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FOR HA NDL I NG

Hvem kan deltage
Formænd, næstformænd, bestyrelsesmedlemmer samt chefer og konsulenter med ansvar for medindflydelse og
forhandlinger.

Valgte og ansatte

Lidt om baggrund
Som politisk valgt, ansat i en faglig
organisation eller tillidsrepræsentant
er man ikke neutral. Men hvordan kan
man alligevel fungere som mægler i
konfliktfyldte situationer på arbejdspladsen.
Du kommer til at arbejde med
• Hvad er de centrale fremgangsmåder hos mæglere, som faglige repræsentanter kan tage i anvendelse
i forbindelse med lokal konflikthåndtering?
• Hvilke kompetencer vil i de kommende år være afgørende for
medarbejderrepræsentanternes
position og legitimitet i forbindelse
med håndtering af klassiske og nye
konflikttyper?

• Centrale elementer i en konfliktforebyggende kultur – forholdet mellem
tillid og evnerne til at håndtere
konfliktstof.
• Hvilke forskellige institutionelle
rammer for konflikthåndtering har
man etableret i de forskellige europæiske lande? Resultaterne af den
nyeste NEIRE-undersøgelse (NEIRE
3).
• Hvilken personlighed kræver det at
blive set som en indflydelsesrig og
velkommen mægler på en arbejdsplads?
• Hvilken uddannelse skal TR og AMR
have for at blive anset som ”brugbare” i forbindelse med håndtering af
lokale uoverensstemmelser?
NEIRE-projektets oprindelige initiativtagere, professor Martin Euwema,
Leuven Universitet og Søren Viemose,
Kaløvig Center står for dagene.
Martin er en meget dygtig formidler og
godt kendt med danske arbejdsmarkedsforhold. Han taler et let forståeligt
engelsk. Søren vil sørge for, at der

kommer oversættelse og forklaringer
på dansk undervejs, så vi er sikre på,
at du får alle pointer med hjem fra
kurset.
Det lærer du
På kurset får du ny viden om, hvordan
du som faglig repræsentant kan bistå
håndtering af konflikter på arbejdspladser i en position, der ligner den
neutrale mæglers position. Du får
overblik over, hvilke primære kompetencer den neutrale mægler trækker
på. Du får indblik i de centrale komponenter i konstruktiv mægling, som du
kan anvende, selv om du ikke er – og
ikke opleves at være – neutral.
Du får også et grundigt overblik over
de organisatoriske og institutionelle
rammer, der findes omkring konfliktløsning i Europa. NEIRE-projektet
– New European Industrial Relations
– har undersøgt fremgangsmåder,
rammer og institutioner i Europa.
Pris
Kr. 12.000,-.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0050

23. – 24. september 2019

Konventum A/S, Helsingør

MasterClass – Politik og indflydelse for politiske konsulenter
Hvem kan deltage
Konsulenter, som allerede til daglig
arbejder med at søge/opnå politisk
indflydelse på de områder, som har høj
prioritet i deres faglige organisation.
Lidt om baggrund
Kurset er begyndelsen på et helt nyt
netværk for politiske konsulenter på
tværs af alle de faglige organisationer fra LO og FTF. Vi lægger grunden
til netværket ved at arbejde dybdegående med formelle og uformelle
indflydelseskanaler, analysemetoder,
framing, krydset mellem politik og
kommunikation, involverende politisk innovation og brug af forskellige
digitale redskaber. Sammen følger vi
også og reflekterer over processen op
til det kommende folketingsvalg og
mulighederne for at påvirke det kommende nye regeringsgrundlag.
1. Politisk analyse og strategi
Verden drejer ikke om dig! Ved du nok
om, hvor din sag passer ind i nøgleaktørernes interesser, hvem de andre
interessenter er, og hvad partierne
hver især fokuserer på? Arbejder du
struktureret med at finde den overraskende opbakning? Vi arbejder med
metoder til at kortlægge og flytte
positioner og interessenter – og med
at bygge mulige alliancer.
Anker Brink Lund giver en introduktion til strategisk interessevaretagelse
analyseret i et stakeholderperspektiv.
Den forskningsbaserede tilgang styrker politisk indflydelse ved selvkritisk

KURSUSNR.

”En uddannelse af høj kvalitet og
intensitet. Der er både vigtig teori i forhold
til forhandlingens kunst og helt konkrete
værktøjer at hente på uddannelsen.”

5080-19-0055
		
		
		

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4

at betragte egne mærkesager udefra,
som medlemmerne, nyhedsmedierne, de folkevalgte og den offentlige
forvaltning ser dem.
Anders Dybdal bygger ovenpå og viser,
hvordan du med afsæt i din stakeholderanalyse kan lægge den strategi,
der giver dig og din organisation indflydelse. Du får 7 gode råd til, hvordan
du kan forme den indsats, der gør, at
du vinder for (og allerhelst med) dine
medlemmer.
2. Digitale redskaber til politisk
interessevaretagelse
I disse år vokser de digitale muligheder for at analysere og påvirke det
politiske billede.
Sammen med Thomas Albrechtsen, direktør hos Nextwork, arbejder vi blandt
andet med hvilke frames, der skaber
engagement på de sociale medier
og appellerer til forskellige politiske
baglande. Det gør det muligt for dig at
tale mere præcist ind i de målgrupper
og den forligskreds, der er afgørende
for din sag.
Med Jon Skjerning, innovationsrådgiver, undersøger vi også, hvornår i
forløbet din organisation bedst kan
bruge de forskellige digitale værktøjer
til at styrke idéudvikling, demokrati
og engagement internt – og hvordan
digitale værktøjer med succes kan
kombineres med traditionelle tiltag
som fysiske møder, spørgeskemaer og
afstemninger.

3. Politikudvikling
Politikformulering, analyse og kommunikation hænger tæt sammen i dag og
berører stort set hele organisationen,
hvis den skal være mest effektiv. Vi
ser, hvordan processen med politisk indflydelse er udformet i en af
Danmarks stærkeste organisationer,
og vi arbejder med organisatorisk
forankring og udvikling af indflydelsesstrategier. Vi kaster os også ud i
facilitering af politisk innovation, hvor
vi selv afprøver metoder til at udvikle
det altafgørende produkt, vi ”handler”
med i politik, nemlig de holdbare ideer
og løsningsforslag i sagen.
4. Lobbyisme – også set fra den anden
side af bordet
Hvad er de vigtigste forskelle på
lobbyisme lokalt og nationalt – og
hvordan opleves lobbyisme fra den
anden side af bordet? Denne kursusdag afholdes med Maria Steno, associeret partner hos Geelmuyden Kiese,
der har erfaring med både national og
lokal lobbyisme. I løbet af dagen får
vi eksempler fra både politikere og
centrale embedsmænd på, hvordan de
oplever påvirkningen samt fra andre
interessegrupper, som selv indtænker
fagforeningerne i deres politiske spil.

Valgte og ansatte

Sublim forhandling version 2019 – Moderne konflikthåndtering

KO MMUN IKATIO N

Undervisere
Sascha Faxe,
udviklingskonsulent, INSP
Flemming Andersen,
kommunikationschef, FTF
Pris
Kr. 18.500,-.

PERIODE

STED

27. november 2018
24. januar 2019
7. marts 2019
3. april 2019

Vilvorde Kursuscenter
DGI-byen, København
Vilvorde Kursuscenter
DGI-byen, København

Kursist, Sublim forhandling
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KONF E R E NC E R OG TEM ADAGE

Digital organisering

Lidt om baggrund
Vil du inspireres med den nyeste viden
om organisationsuddannelse og læring. Og vil du styrke dit tværgående
netværk med andre af FTF’s og LO’s
organisationer, der brænder for det
samme? Så er uddannelseskonferencen det rette sted at deltage.

Program udsendes i marts 2019 – sæt
allerede nu kryds i kalenderen.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0080

22. – 23. maj 2019

Konventum A/s, Helsingør

Hvem kan deltage
Politisk valgte eller ansatte konsulenter, der har ansvar for deres centrale
forbunds eller fagforenings uddannelse af tillidsvalgte.

Pris
Kr. 7.500,-

Hvem kan deltage
Valgte og ansatte i forbund/lokalafdelinger, med mindst 1-2 års organiseringserfaring.
Lidt om baggrund
Hvordan kommer du i gang med at
bruge de nyeste teknologiske værktøjer til at engagere, rekruttere og motivere medlemmer, ikke-medlemmer og
interesserede?
Du kommer til at arbejde med
Ved at tage udgangspunkt i din egen
organiseringspraksis, ser vi på, hvilke

digitale værktøjer og metoder, der kan
udvikle din organiseringsindsats.
Vi arbejder med:
• Digital engagements trappe (e-mail
marketing).
• Crowd-funding.
• Segmentering via data for at finde
ildsjæle på lokalafdelingsplan.
• Hvordan du løbende kan følge med i
hvilke tendenser og sager, der optager din målgruppe (trend-spotting).
• Nye online organiseringsformer som
”flydende demokrati”.

Det lærer du
Du vil få kendskab til velafprøvede
metoder og værktøjer og hvordan de
kan sættes i gang i dit organiseringsarbejde.
Derudover træner vi de første indsatser, du kan gå i gang med første dag,
du er tilbage fra kurset.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4423-19-0002

08. – 10. april 2019

Konventum A/S, Helsingør

Valgte og ansatte

Få hele din fagforening til at arbejde organiserende
Hvem kan deltage
Valgte og ansatte i forbund/lokalafdelinger, som på den ene eller anden
måde arbejder med eller har ansvar for
organisering eller hvervning.
Lidt om baggrund
Store dele af fagbevægelsen arbejder
struktureret med konkret hvervning af
medlemmer på arbejdspladserne. I en
del af organisationerne udføres dette
arbejde af specialister i separate afdelinger. Erfaringerne viser, at hvis hele
fagforeningen har fokus på hvervning
og organisering, er effektiviteten større. Så arbejder du med hvervning og
rekruttering i din organisation? Så kan
du på dette kursus lære, hvordan du
kan få alle dele af organisationen til at
have fokus på organisering og fastholdelse af medlemmer.

Du kommer til at arbejde med
• Forandringsteorier for organisationer – Kotters dobbelte styresystem
og vigtigheden af at finde, rekruttere
og udvikle ”forandringsagenter”.
• Lærende organisationer – herunder
Heifetz’ distinktion mellem tekniske
og adaptive udfordringer.
• Lederskab i faglige organisationer
– Vores udgangspunkt er Marshall
Ganz’ lederskabsdefinition, men vi
konkretiserer og fokuserer særligt
på evnen til at motivere og få folk
med.
• Erfaringsudveksling på tværs af
organisationer – Hvordan ser en organiserende fagforening ud, og hvad
kan vi lære af hinanden?
• Arbejds- og udviklingselement –
Hver enkelt deltager vejledes og
coaches i at omsætte teori til
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• Hvordan din målgruppe søger information online og hvordan du gør dig
relevant der (SEO).
• Hvordan robotter med juridiske svar
giver medlemmer mulighed for selv
at handle organiserende.

KURSUSNR.

PERIODE

5080-19-0060

22. – 23. maj 2019

praksis i egen hverdag. Hvilke organistionsspecifikke udfordringer skal
overkommes og hvordan?
Det lærer du
Du får nye perspektiver på forandrings- og organiseringsarbejdet i faglige organisationer. Specifikt zoomer
vi ind på den rolle, som konsulenter i
forbund/fagforeninger spiller, når organisationen træffer beslutning om at
arbejde mere organiserende. Perspektiverne følges op med konkrete værktøjer til, hvordan du som ansat i en
politisk organisation kan støtte eller
drive en forandringsproces, der kan få
hele organisationen til at organisere.

Valgte og ansatte

Uddannelseskonference 2019

O R GAN IS ER IN G

Underviser
Chefkonsulent Ane Stær Nissen,
DeltagerDanmark
Pris
Kr. 5.500,-.

STED
EKSTERNAT

DGI-byen, København
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O R GAN IS ER IN G

Hvem kan deltage
Valgte og ansatte i forbund/lokalafdelinger, der arbejder med organiseringsopgaver lokalt og centralt.
Lidt om baggrund
Deltagerne bliver fortrolige med de
grundlæggende organiseringsteorier
og -metoder i et tværfagligt læringsmiljø, som understøtter netværk og erfaringsudveksling på tværs af LO- og
FTF-forbundene. Deltagerne udvikler
konkrete handlekompetencer, der
understøtter organiseringsarbejdet i
egen organisation.
Du kommer til at arbejde med

kobling af organiseringsarbejdet til
den danske aftalemodel og forhandlingssystemet. Med udgangspunkt i
deltagernes egne forbund undersøger
vi, hvilke organiseringsstrategier der
er i spil i dansk fagbevægelse.

Vi træner konkrete færdigheder og
metoder gennem cases og udfordringer hjemmefra. Der arbejdes med
kommunikationstræning og øves
samtaleformer og spørgsmålstyper
tilpasset forskellige formål.

Der etableres netværksgrupper, som
drøfter case-emner til brug i arbejdet
på modul 2.

Den gennemgående læringsform på
begge moduler er baseret på praktisk
træning og egne handleplaner.

Modul 2
Vi arbejder systematisk med de
hyppigst anvendte metoder i organisering: kortlægning, samtaler, sager,
meningsdannere, relationsopbygning
samt de tillidsvalgtes og arbejdspladsklubbernes betydning og rolle.

Det lærer du
Får viden om og handlekompetencer
til at anvende velafprøvede metoder
i det lokale organiseringsarbejde.
Herunder at arbejde med opbygning af
relationer, at arbejde systematisk med
kortlægning og opfølgning, at arbejde
med kommunikation, relationer og
involvering.

Modul 1
Grundlæggende introduktion til
organiseringsmetoder og -teorier og

Valgte og ansatte

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4423-19-0001
		

01. – 03. april 2019
28. – 30. oktober 2019

Konventum A/S, Helsingør

International inspiration i organiseringsarbejdet (studietur)
Hvem kan deltage
Valgte og ansatte i forbund/lokalafdelinger.
Lidt om baggrund
Hvordan tiltrækker vi nye medlemsgrupper til fagbevægelsen? Hvordan
ønsker de selv at organisere sig?
Hvordan er den britiske fagbevægelse lige pludselig begyndt at få nye
erfaringer?

Du kommer til at arbejde med
Vi skal besøge:
• IWGB om hvordan de med succes
er begyndt med at få tilkæmpet sig
bedre arbejdsvilkår for især udenlandske kolleger der arbejder for en
”platforms-virksomhed”.
•
TUC som har kickstartet en digital
organiseringsplatform henvendt til
unge ikke-medlemmer.

• National Union of Rail, Maritime
and Transport Workers (RMT) om,
hvordan de har fået skabt stor medlemsfremgang ved strategiske valg i
organisationen.
Det lærer du
Ved at gennemgå din egen organisations udfordringer, problemer og muligheder møder vi de forskellige britiske
erfaringer og arbejder sammen om,
hvordan det kan bruges i vores egen
hverdag.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4423-19-0020

10. – 12. juni 2019

England

Netværkskursus ”Organisering og rekruttering”
Hvem kan deltage
Politisk valgte og ansatte konsulenter
i fagforeninger og forbund, som har
ansvar for organisering og rekruttering
og er optaget af at udvikle fagbevægelsen.
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Lidt om baggrund
Nogle fagforeninger har svært ved at
tiltrække ikke mindst unge medlemmer. På netværkskurset giver vi en
række bud på, hvad der gør, at en

fagforening opleves som attraktiv,
og hvordan vi får skabt fællesskaber
sammen med medlemmerne.

1. Derfor har nogle fagforeninger så mange medlemmer
medlemmer og hører, hvad de er særNogle få fagforeninger i Danmark har
lig gode til at gøre.
en meget høj organiseringsgrad. Vi får
en forskers bud på årsagerne og på,
hvilke forhold det er muligt at påvirke.
Gæster
Claus Oxfeldt, Politiforbundet og
Anders Bondo Christensen, Danmarks
Vi får også oplæg fra to af de forbund,
Lærerforening
der har fat i næsten alle potentielle

Underviser
Laust Høgedahl, Aalborg Universitet
Facilitator
Dorte Limbjerg, Konventum (tidligere
FTF’s kursusenhed)

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0061

29. januar 2019

Vilvorde Kursuscenter

2. En attraktiv fagforening – OGSÅ for unge og atypisk ansatte
selvstændige og freelancere? Ofte får
Hvad skal få unge og atypisk ansatte
de snarere et indtryk af arbejdsmarketil at melde sig ind i en fagforening?
det, som ”det må man bare leve med”.
Mange bliver mødt på uddannelsesDet kan vi i de faglige organisationer
stederne af studie- og moderorganigøre bedre, og på kurset arbejder vi
sationerne. Men bliver de også mødt,
blandt andet med nye digitale redskanår de får studiejob eller begynder
ber til at nå unge og atypisk ansatte
at arbejde i vikarbureauer, gennem
og udvikle relevante ydelser til dem.
forskellige internetportaler eller som

Underviser
Rasmus Juul Møberg, Aalborg Universitet
Facilitator
Dorte Limbjerg, Konventum (tidligere
FTF’s kursusenhed)

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0062

28. februar 2019

Vilvorde Kursuscenter

3. Professionel rekruttering – hvad kan vi lære af vores svenske kolleger?
fagforeningerne kombinerer det med
I Sverige konkurrerer de overensen meget professionel markedsføring.
komstbærende organisationer om
Vi kan godt lære noget af svenskerne,
medlemmerne. De konkurrerer ofte på
selv om vi ikke drømmer om svenske
meget konkrete fordele som lønfortilstande på alle punkter.
sikring og tilskud til kompetenceudvikling. De lokale TR går fra skrivebord
til skrivebord på virksomhederne, og

Underviser
Karolina Berntsson og Nina Kullberg,
Unionen
Facilitator
Dorte Limbjerg, Konventum (tidligere
FTF’s kursusenhed)

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0063

21. marts 2019

Vilvorde Kursuscenter

Valgte og ansatte

Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet

4. Sådan bygger vi engagementstrapper og styrker modet gennem hverdagsaktivisme
Underviser
vores mødeformater, tænke i fagliVi udforsker, hvordan vi kan styrke
Nadja Pass, Borgerlyst
ge sammenskudsgilder og definere
medlemmernes idérigdom og bakke
mikrohandlinger, der gør det nemt for
op om deres initiativer – og hvordan
Facilitator
flere at være med. Det bliver en dag i
vi kan vække interesse og engageDorte Limbjerg, Konventum (tidligere
modest, handlekraftens, borgerlystens
ment blandt dem, vi ellers har svært
FTF’s kursusenhed)
og hverdagsaktivismens tegn.
ved at nå ud til. Undervejs lærer vi at
bygge engagementstrapper, nytænke
KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0064

8. april 2019

Vilvorde Kursuscenter

• Viden om de krav medlemmer stiller
til en aktiv fagbevægelse.
• Konkrete forslag til, hvad vi som
fagbevægelse kan gøre for at styrke
fællesskabet mellem medlemmerne.

• Et personligt netværk af fagpolitiske
ledere og konsulenter med interesse for organisering og udvikling af
fagbevægelsen.

Det lærer du
For alle 4 netværkskurser får du:
• Inspiration og viden fra forskere,
praktikere, politikere og ildsjæle.
• Erfaringer fra både danske og nordiske aktører omkring organisering og
rekruttering.

Pris
Kr. 4.500,- pr. netværkskursus
Kr. 13.200,- for hele forløbet
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Organisering og adfærdsdesign
Hvem kan deltage
Valgte og ansatte i forbund/lokalafdelinger.
Lidt om baggrund
Som organiseringsprofessionelle ved
vi, at det kan være vanskeligt at komme fra ord til handling. Medlemmerne
og de tillidsvalgte, vi arbejder sammen
med, har travle arbejdsliv, og at beskæftige sig med at lave forandringer
af løn- og arbejdsforhold er for mange
kun noget, som man kan gøre, når alle
de andre arbejdsopgaver er løst.
Hvordan kan vi så arbejde med dette
vilkår og stadig inspirere til forandring
og handling på arbejdspladserne?

På dette kursus har vi allieret os med
ekspert i adfærdsdesign Morten
Münster, der blandt andet er forfatter
til den storsælgende bog ”Jytte fra
marketing er desværre gået for i dag”.

Stilhed – skab bedre resultater med færre ord
Morten vil være gæsteunderviser på
hele dag 2, og du får derfor en unik
mulighed for at lære sammen med én
af de største eksperter i, hvad der får
folk til at handle.
Det lærer du
I løbet af de tre dage kurset varer, vil vi
arbejde med, hvordan du kombinerer
indsigter og metoder fra adfærdsdesign med de teorier og metoder, du
bruger i din daglige organiseringspraksis.

Hvem kan deltage
Valgte og ansatte som faciliterer kurser og møder.
Lidt om baggrund
Vil du gerne have alle med i din undervisning eller i dine møder? Også dem
som måske ikke tager ordet første
gang. Vil du have mere refleksion
og undgå, at det handler om at råbe
højest? Med bevidst brug af stilhed får
du mere ro, autoritet og overskud ind i
din facilitering. Lær hvordan du undgår
”støjende” gruppedynamik og med
få greb opnår samhørighed, optimal
videndeling og forankring af stoffet.

Du kommer til at arbejde med
• At skabe empati, tillid og reelt samarbejde i en gruppe.
• At sikre effektiv dialog hvor alle
lytter – også dem der helst vil tale.
• Best Practices fra danske organisationer der har opnået succes med
stilhed.
• Den oversete, men altafgørende
forskel på mindfulness og faciliteret
stilhed.
• ”Silent co-creation modellen” – og
hvordan den giver dig flow, effektivitet og ro på samme tid.

dag. Du vil i særdeleshed stå stærkere
som facilitator og underviser, når du
kommunikerer med en dybere forståelse for stilheden.
På kurset sætter vi stilhed ind i en
teoretisk kontekst og viser, hvordan
du helt praktisk kan løfte kvaliteten
af dine møder, workshops og samarbejder ved at give stilheden plads. Du
bliver opdateret på den nyeste viden
fra såvel hjerne- som sprogforskning
og klædt på til at imødekomme de 56
pct. danskere, der savner mere stilhed
i deres hverdag.

Det lærer du
Du får konkrete redskaber til at skabe
værdi og mening i en kompleks hver-

Pris
Kr. 1.600,-.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

KURSUSNR.

PERIODE

STED

4423-19-00-03

25. – 27. marts 2019

Konventum A/S, Helsingør

5080-19-0070

9. maj 2019, kl. 12.00 – 16.30

København

Valgfrit modul på akademiuddannelsen i ledelse
Hvem kan deltage
Valgte og ansatte i forbund/lokalafdelinger, der arbejder med organiseringsprojekter, kampagner, strategier
eller specialindsatser med organiseringsfokus.

KURSUSNR.
5603-19-0021
		
		

Modul 1
Modul 2
Eksamen

Du kommer til at arbejde med
Modul 1
Du bliver præsenteret for grundlæggende teorier indenfor projektstyring.
Vi tager udgangspunkt i, hvordan du
kan skabe de perfekte rammer for
et nyt organiseringsprojekt, samt
hvordan du kan arbejde frem imod
en succesfuld udførelse. Her vil være
fokus på, hvordan du laver handleplaner og strategier, og hvad du gør, hvis
dine planer ikke lykkes sådan, som du
havde tænkt dig. Du lærer at analysere
din egen organisations omgivelser og
nuværende situation. Du bliver præsenteret for eksamensformen, så du er
klædt på til den, når det næste modul
er gennemført.
Modul 2
Et mere teoretisk funderet modul, hvor
vi arbejder i dybden med projektstyringsteorier. Her har vi fokus på dit

lederskab over organiseringsprojektet,
hvordan du løser praksisnære problemstillinger og justerer arbejdsgange og -processer, og hvordan du sikrer
dig, at alle implicerede er med til at
drive projektet fremad. Vi vil arbejde
med din kommunikation som projektleder, så du får et klart billede af,
hvilke kommunikative egenskaber, der
kommer i spil.

Valgte og ansatte

Valgte og ansatte

Projektstyring af organiseringsprojekter

Lidt om baggrund
Du bliver i stand til at planlægge,
gennemføre og afslutte projekter. Projektstyringsteorier taler ind i fagbevægelsens organiseringsindsatser, som
ofte er præget af specialkonstruerede
kampagner, indsatser og strategier.
Igennem modulet bliver du klædt på
til at koble organisationens praksis
til centrale teorier indenfor projektstyringsfeltet. Omdrejningspunktet er
organiseringsprojekter i deltagernes
egne organisationer, for derigennem
at sikre viden om og forståelse for organisationens situation og omgivelser.
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Du kommer til at arbejde med
På dette 3-dages kursus arbejder vi
med, hvordan vi lærer mere om, hvad
der optager vores medlemmer og
potentielle medlemmer, og hvordan
vi kan få dem til at arbejde aktivt med
handlinger – store som små – på arbejdspladsen. Vi skal også se på, hvordan vi gør det lettere for tillidsvalgte
og aktive at gøre en forskel på deres
arbejdsplads.

PERSON LIG UDVIKLIN G

Det lærer du
Du bliver i stand til at kombinere og
anvende teorier og metoder inden
for projektstyringsområdet, så du kan
igangsætte, lede og afslutte organiseringsprojekter i din organisation. Du får
indblik i projektstyring trin for trin, fra
projektets start, over planlægning, og
efterfølgende evaluering.
Gennemførelse af forløbet giver
10 ECTS-point, som kan bruges
til videre uddannelse.

PERIODE

STED

09. – 11. september 2019
07. – 09. oktober 2019
28. november 2019 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør
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Fagpolitisk talentuddannelse 2019
Hvem kan deltage
Tillidsvalgte i de faglige organisationer
med potentiale til et stort engagement
i organisationens politiske arbejde, for
eksempel personer, som har været TR,
FTR, i en kredsbestyrelse eller bestyrelse nogle få år.
Lidt om baggrund
Hvis vi gerne vil have en stærk fagbevægelse i fremtiden, har vi brug for
stærke meningsdannere, som tør ytre
sig om relevante udfordringer både
internt på arbejdspladsen og i den offentlige debat. De skal turde gå foran,
og folk skal have lyst til at følge dem.
Du kommer til at arbejde med
Uddannelsen er for en ny generation
af fagpolitiske aktive, der kan inspirere til fælles handling, tage ansvar og
involvere andre.
Talentuddannelsen består af 5 moduler:
1. Fagbevægelsen og dit personlige
udgangspunkt.

2. Strategisk analyse og organisatorisk
styrke.
3. Politisk kommunikation – analyse og
praksis.
4. Folkemødet på Bornholm.
5. Vores fagpolitiske fremtid.
Mellem modulerne mødes deltagerne
i netværksgrupper, hvor de både arbejder med at planlægge deres fælles
debatarrangement på Folkemødet og
får sparring på deres eget individuelle
projekt.
Det lærer du
• Du udvikler dine evner som fagligt
aktiv eller fagpolitiker, der formår at
inspirere og involvere medlemmerne.
• Du får styrket dine analytiske
kompetencer, så du kan analysere
udfordringerne i din egen position
og for din egen organisation, og
træffe beslutninger om handlinger
på grundlag af strategiske overvejelser.

Lær at arbejde involverende som politiker
• At kunne initiere forandring gennem
opbygning af relationer, opbygning
af personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organisatorisk styrke
og evne til at skabe fællesskaber
med medlemmerne.
• At kunne kommunikere klart på skrift
og i tale, så du kan påvirke potentielle medlemmer, kolleger, politikere
og medier.
Undervisere
Gemmengående undervisere: Pil Christensen og Dorte Limbjerg, Konventum
(tidligere FTF’s kursusenhed).
Gæsteundervisere
Rune Baastrup, Pernille Steensbech
Lemée, Jens Peter Kildevang og Kirstine Petersen.
Derudover får talentuddannelsen
besøg af forskellige formænd, der
fortæller om deres egne veje som
fagforeningspolitisk aktive og meningsdannere.

Hvem kan deltage
Politisk valgte.

miste styringen i nogle momenter og
for at måtte skifte retning.

Lidt om baggrund
Medejerskab kræver ægte involvering
for eksempel af andre politikere, fagfolk, medlemmer og måske arbejdsgiverne. Det kræver også noget af dig
som person og som politiker. Hvornår
skal du afgive magt for at få flere kræfter? Og hvornår skal du holde snoren
stram? Det er nogle af de problemstillinger, der bliver taget op på kurset.

På kurset får du et overordnet perspektiv på, hvordan en organisation
kan skrue op og ned for involveringen
i forskellige situationer, og på metoder
der kan anvendes. Samtidig arbejder vi
med din ”indre ledelse” som politiker.

Du kommer til at arbejde med
Udbyttet ved involvering er til at få øje
på. Den gode involverende politiker
kan få mange mennesker med sig og
nå brede resultater for organisationen.
Risikoen er også tilstede – både for at
KURSUSNR.
5080-19-0076
		

Modul 1
Modul 2

Hvis du kender dig selv som leder,
bliver du en bedre leder og får flere til
at følge dig. Vi skal blandt andet undersøge de antagelser, der kræver den
måde, du møder nye ideer og potentielle alliancepartnere på.

• Træning i faciliterende metoder til at
opnå involvering.
• Metoder til involverende beslutningstagen og sikring af fremdrift.
• Bedre kendskab til din egen ledelsesstil og dens konsekvenser.
• Evne til at vurdere, hvornår og
hvordan du skal arbejde mere med
involvering.
• De næste skridt i din personlige
udvikling som leder.
Underviser
Sascha Faxe, udviklingskonsulent,
INSP og Flemming Andersen, kommunikationschef, FTF

Det lærer du
• Organisatorisk og narrativt perspektiv på involvering.

Pris
Kr. 6.500,-.

PERIODE

STED

25. april 2019
4. juni 2019

København

Uddannelsen starter i januar 2019 og slutter i september 2019.
Brochure udsendes i september 2018.

Valgte og ansatte

Hvem kan deltage
Politisk valgte og ansatte konsulenter
i fagforeninger og forbund, som har
ansvar for og er optaget af at udvikle
fagbevægelsen.
Lidt om baggrund
Hvordan gentænker vi det levende
medlemsdemokrati med hensyn til
både handlekraft, indflydelse og medejerskab? Hvordan skaber vi hurtigere
og mere smidige beslutningsveje med
tillid og gennemsigtighed? Hvordan
sikrer vi en fagbevægelse, hvor folk
gør, hvad der skal til, frem for blot,
hvad de skal? Vi henter inspiration på
tværs af sektorer fra ind- og udland
og ser på nye trends og dyrekøbte
erfaringer.

Du kommer til at arbejde med
• Udviklingen indenfor organisationsformer, beslutningsprocesser og
ledelsestilgange – hvad kommer til
at forme fremtidens organisationer
og hvordan skal de ledes?
• Indføring i arbejdet med forandringsprocesser – hvorfor er det
ofte så svært? Hvad er de klassiske
fejl vi begår? Hvad ved vi virker?
• Introduktion til teorien bag ”medfortæller” og arbejdet med involvering – hvordan skaber vi mening og
engagement? Hvorfor er evnen til at
skabe tillid afgørende?
• Værktøjer til at designe involverende processer, der fremmer handlekraft og aktivt medejerskab.
Det faglige afsæt er bogen ”Medfortæller” samt relevant forskning inden-
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for adfærdsdesign, forandringsledelse,
politisk aktivisme og organisationsudvikling. Forfatteren til ”Medfortæller”
– Ask Agger, underviser på kurset.
Det lærer du
Nyt begrebsapparat og inspiration til
at navigere i komplekse organisationer
og skabe handlekraft gennem involvering og medejerskab. Fra dybere forståelse for organisationskultur, forandringsprocesser og relationsarbejde,
til konkrete værktøjer og inspiration
fra andre organisationer.

”Det har været en hel rejse ind i det
fagpolitiske univers. Utroligt lærerigt og
udviklende. Man får fagpolitiske redskaber,
man ikke anede, man havde til rådighed.”

Valgte og ansatte

Handlekraft gennem involvering
– nye demokratiske beslutningsfora og aktivt medejerskab

Kursist, fagpolitisk talentuddannelse

Underviser
Ask Agger
Pris
Kr. 3.700,- inkl. bogen ”Medfortæller”.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5080-19-0075

5. september 2019

København

61

P OL I TI S K LEDEL SE

Politisk lederskab og handlekraft – et udviklingsforløb
Hvem kan deltage
Bestyrelsesmedlemmer og fællestillidsrepræsentanter med min. 2 års
anciennitet.
Lidt om baggrund
Vil du styrke din gennemslagskraft
og indflydelse som tillidsvalgt? Vil du
udvikle dit politiske og personlige lederskab? Vil du udfordres på din evne
til at tage lederskab og skabe følgeskab? Vil du være med til at styrke
fagbevægelsens indflydelse i samfundet og styrke de politiske processer i
din organisation?
Grib muligheden og tilmeld dig dette
unikke udviklingsforløb. Forløbet er
en faglig og personlig rejse, som giver
dig mulighed for at udvikle både dig
selv og din organisation – og gøre en
forskel gennem øget ledelsesstyrke.
Du kommer til at arbejde med
Du får mulighed for at kvalificere
”hverdagen” som FTR/bestyrelses
medlem i samspil med kolleger, relevante teorier og konsultativ bistand.
KURSUSNR.

Valgte og ansatte

5080-19-0078
		
		
		

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4

Deltagerne arbejder i udviklingsforløbet med et projekt, som har fokus på
egen organisation og eget lederskab
i praksis. Det betyder, at indholdet for
den enkelte vil have høj relevans.

Det lærer du
Kurset skaber mulighed for politisk og
personlig udvikling og for at fastholde
og udvikle engagement i det fagpolitiske arbejde.

Forløbet er bygget op om 4 moduler.
Der er 1-2 måneder mellem modulerne.
Der dannes 3-4 netværksgrupper med
deltagere fra forskellige organisationer. Netværksgrupperne fungerer som
basis i hele forløbet og skal understøtte en praksisnær læring gennem
blandt andet besøg på hinandens
arbejdspladser og kollegial sparring.

Kurset vil styrke deltagernes forståelse for et stærkt personligt lederskab
og evne til at skabe følgeskab som
drivkraft for udviklingen af fagbevægelsen.

Hvert modul har sit eget tema, og
forløbet bygger på, at deltagerne
arbejder konkret med kursets oplæg.
I relation til temaerne vil der være
hjemmeopgaver og forberedelse mellem modulerne. Modul 3 om praktisk
og konkret lederskab vil til dels foregå
i naturen, og opholdet vil foregå under
enkle forhold.

Kurset vil styrke deltagernes evne til
at være innovative, proaktive og handlingsorienterede i rollen som FTR eller
bestyrelsesmedlemmer.
Undervisere
Karsten Glahn, Konventum
(tidligere FTF’s kursusenhed)
og Tina Lund-Jensen, Timeout
samt gæsteoplægsholdere
Pris
Kr. 26.200,-.

PERIODE

STED

25. februar 2019
1. – 2. april 2019
26. – 28. maj 2019 (kl. 19.00 – 16.00)
24. – 25. juni 2019

DGI-byen, København
Konventum A/S, Helsingør
Houens Odde Spejdercenter
Konventum A/S, Helsingør

”Et solidt fokus på arbejdsmiljøet kan have en markant, positiv
betydning for din virksomhed. Så kom med på et af mine mange
aktuelle arbejdsmiljøkurser - og få vendt udfordringer og
konflikter til et godt arbejdsmiljø.”
Anne Helbo Jespersen, Ph.d, Arbejdsmiljø
Konventum

Lad arbejdsmiljøet blive en del
af ledelsens strategi
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er en obligatorisk grunduddannelse for alle arbejdsmiljørepræsentanter. Derudover findes der et væld af spændende, aktuelle kurser inden for de mest relevante
arbejdsmiljøområder, hvor du som arbejdsmiljørepræsentant kan blive styrket og udfordret i at blive endnu
skarpere. Se bare, hvad vores kursister siger ...
”Jeg havde ikke den store indsigt i, hvad min
AMR-rolle egentlig betød. Det fik jeg på uddannelsen, og jeg har brugt det rigtig meget
siden hen. Jeg har fx. fået arbejdsmiljøet på
agendaen i en udstrækning, der rækker ud
over det sædvanlige.”
Helle, OLYMPUS Danmark

”Uddannelsen tog udgangspunkt i vores
arbejdspladser, selvom vi kom forskellige
steder fra. Det gjorde det utrolig relevant og
gav et godt overblik over reglerne og mit eget
ansvar.”
Anne, Erhvervsskolen Nordsjælland
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Hvad kan vi tilbyde dig?
• Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
• Supplerende arbejdsmiljøkurser

(specielt inden for det psykiske arbejdsmiljø)

• Kurser og uddannelser i København, Helsingør, Roskilde,
Odense, Kolding, Aarhus og Aalborg
• Kurser tilpasset jeres egen arbejdsplads
• Konkret viden og værktøjer til arbejdsmiljøet på

din arbejdsplads

Book dit næste kursus på konventum.dk/arbejdsmiljouddannelse

Akademi og diplom i ledelse

Akademi og diplom i ledelse

AKADEMIUDDAN N ELS E

Akademi og diplom i ledelse
Akademiuddannelse i ledelse
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Praktisk information

Form

Fagbevægelsens akademiuddannelse
er for dig, der er tillidsrepræsentant,
arbejdsmiljørepræsentant, afdelings-/-næstformand – eller på anden
måde spiller en central rolle overfor
kolleger, medarbejdere eller ledelse.
Det er en anerkendt kompetencegivende uddannelse, der udvikler dine
kompetencer på et højt niveau inden
for kommunikation, ledelse, gennemslagskraft, forandringer og meget
mere. Vi tager udgangspunkt i både de
klassiske teorier og den nyeste viden
– hele tiden med hverdagen for øje
– og hele tiden med udgangspunkt i
fagbevægelsens værdier. Du bliver en
anden – og stærkere – person!

Uddannelsen består af 6 moduler
(fag), som du kan tage fleksibelt. Vi
anbefaler dog, at man starter med
”ledelse i praksis”, ”Arbejdsmiljø” eller
eventuelt ”Organisations- og arbejdspsykologi”. Hvert modul består af 3
seminarer á 2 eller 3 dage på Konventum LO-skolen. Her får du mulighed for
at fordybe dig – og opbygge et stærkt
netværk med dine medstuderende.
Derudover deltager du i 2 ”studiedage” – altså møder/undervisning over
nettet. En studiedag består typisk af
et ”møde” på ca. 1,5 time, samt en efterfølgende opgave. Du får naturligvis
hjælp til det tekniske.

Ledelse i praksis
På hvert modul laver du en skriftlig
opgave, og går til eksamen. Du får
masser af vejledning til opgaven undervejs – og vores erfaring er, at ALLE
kan lave opgaven – også selv om de
ikke er vant til at skrive.

arbejder med din personlige lederstil,
med kommunikation, med konflikthåndtering, med hvad der motiverer
kolleger og medarbejdere – og med

hvordan man skaber forandring og
udvikling.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5601-19-0001
		
		
		
		
		

28. – 30. januar 2019
7. februar 2019 (studiedag)
4. – 6. marts 2019
2. april 2019 (studiedag)
6. – 7. maj 2019
12. og 13. juni 2019 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

Modulet er på mange måder det
grundlæggende modul på akademiuddannelsen i ledelse. Det handler
om hvad ledelse i det hele taget er. Du
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AKADEMIUDDAN N ELS E

Arbejdsmiljø

Akademi og diplom i ledelse

processer. Målet er således, at du kan
tage del i løsningen af organisationens
problemstillinger – herunder at skabe

kultur- eller strukturændringer.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5602-19-0001
		
		
		
		
		

9. – 11. september 2019
25. september 2019 (studiedag)
7. – 9. oktober 2019
24. oktober 2019 (studiedag)
4. – 5. november 2019
9. og 10. december 2019 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

strategisk proces – og om at kunne se
din virksomhed/organisation i helikopterperspektiv. Du lærer at analysere
virksomhedens behov, at udvikle en

strategi – og at gennemføre den. Vi
kigger på virksomheden fra både
direktør- og medarbejderniveau.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5604-19-0001
		
		
		
		
		

19. – 21. august 2019
11. september 2019 (studiedag)
30. september – 2. oktober 2019
21. oktober 2019 (studiedag)
11. – 12. november 2019
11. – 12. december 2019 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

På modulet lærer du at gennemskue
og forstå virksomheden/organisationen og dens strukturer, kulturer og

Det strategiske lederskab
På dette modul lærer du at tage ansvar
og lede på et strategisk niveau. Det
handler både om at kunne arbejde
med konkrete udfordringer ud fra en

Human Resources Management
Og i fagbevægelsen ved vi, at de mest
produktive medarbejdere er glade og
kompetenceudviklede medarbejdere.
På modulet arbejdes med sammen-

hænge mellem HRM, medarbejdernes
ønsker og virksomhedens øvrige
strategier.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5603-19-0011
		
		
		
		
		

25. – 27. februar 2019
11. marts 2019 (studiedag)
25.- 27. marts 2019
23. april 2019 (studiedag)
6. – 7. maj 2019
12. og 13. juni 2019 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

Hvordan tiltrækkes, fastholdes, udvikles og afskediges kolleger og medarbejdere? De fleste virksomheders
vigtigste ressource er medarbejderne.
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på til at tage professionel del i planlægning og udførelse af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Du får
nye metoder og arbejder praktisk med

ny teori – og bliver styrket i hvordan
du planlægger og varetager arbejdsmiljøarbejdet.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

6770-19-0001
		
		
		
		
		

9. – 11. september 2019
25. september 2019 (studiedag)
7. – 9. oktober 2019
25. oktober 2019 (studiedag)
4. – 5. november 2019
12. og 13. december 2019 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

munikation. Du lærer at planlægge og
gennemføre kommunikation – både
når det gælder dialog, formidling,
information og lytning – mundtligt,

digitalt og skriftligt. Teoretisk og praktisk får du styr på, hvordan du skaber
god kommunikation med kolleger og
medarbejdere.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5603-19-0001
		
		
		
		
		

25. – 27. februar 2019
12. marts 2019 (studiedag)
25. – 27. marts 2019
11. april 2019 (studiedag)
29. – 30. april 2019
11. og 12. juni 2019 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

en kompleks problemstilling på din
arbejdsplads eller i din branche. Afgangsprojektet er som hovedregel en

individuel opgave.

KURSUSNR.

PERIODE

STED

5606-19-0001
		
		
		

26. – 27. august 2019
23. – 24. september 2019
21. – 22. oktober 2019
16. og 17. december 2019 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

Oplagt for dig, der er arbejdsmiljørepræsentant eller på anden måde
arbejder med arbejdsmiljø. Modulet
klæder dig både praktisk og teoretisk

Kommunikation i praksis
Nogen siger, at lederens – og den
tillidsvalgtes – eneste værktøj er
hans/hendes kommunikation. På dette
modul udvikler du din personlige kom-

Akademi og diplom i ledelse

Organisation og arbejdspsykologi

Afgangsprojekt
Afgangsprojektet har til formål at
dokumentere, at du på et metodisk
og analytisk grundlag kan behandle
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D I P LOMU D DA NNE L S E I LEDEL SE

Diplomuddannelse i ledelse
Akademi og diplom i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse for organisations- og tillidsrepræsentanter
Hvem kan deltage
Deltagelse forudsætter, at du enten er
valgt som organisations-, arbejdsmiljø- eller (fælles)tillidsrepræsentant
eller ansat i en faglig organisation.
Desuden er der en række formelle
krav, du skal opfylde for at kunne optages på uddannelsen.
Lidt om baggrunden
Med en diplomuddannelse i ryggen
vil man som faglig leder eller som
medarbejderrepræsentant i MED- el-

ler SU-systemet bedre kunne matche
ledelsen, fordi man på uddannelsen
får viden og værktøjer til at kunne
afkode ledelsens strategier og gå
bagom koncepterne for effektivisering
og rationalisering.
Du kommer til arbejde med
Diplomuddannelsen er tilrettelagt, så
man kan tage en fuld diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode. Modulerne gennemføres skiftevis i København og Aarhus. I 2019 vil man kunne

tilmelde sig modulerne ”Ledelse, udvikling og samskabelse”, ”Økonomisk
ledelse for tillidsvalgte” og ”Ledelse af
organisationens arbejdsmiljøindsats”.
Det lærer du
På diplomuddannelsen kombinerer
vi teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og
personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte
og ansatte.

Brochure der beskriver hele diplomuddannelsen, udsendes i oktober 2018.
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ES U-S PILLET

ESU
ESU – lær på flere måder
Som noget nyt har du mulighed for
at tage ESU-kursus digitalt. Et kursus
som udfordrer dig på en anderledes
måde, hvor du har mulighed for at
lære, når det passer ind i din travle
hverdag, på en sjov måde.
Kurset henvender sig til nye og kommende ESU-medlemmer, men som
erfaren kan man også genopfriske
emnet gennem spillet.

70

Gennem konkrete cases, eksempler
og spørgsmål opnår du viden om:
• Hvad et ESU er og hvordan et
ESU-møde foregår.
• Din rolle som ESU-repræsentant.
• Hvordan ESU-repræsentanter kan
reagere forskelligt afhængigt af kultur- og arbejdsmarkedstraditioner.
• Hvordan du kan holde liv i arbejdet
mellem ESU-møderne.

Vil du vide mere, så kontakt konsulent
Nadja Christy eller se mere på
konventum.dk

71

KO N S ULEN TER

Fagkompetencer Kurser & Uddannelser

Anne Helbo Jespersen,
Konsulent, ph.d
– Arbejdsliv & Arbejdsmiljø

Dorte Limbjerg, konsulent
– Indflydelse & Talentudvikling

Henrik Madsen,
konsulent – Strategi & Kommunikation

Dorte er vores specialist inden for
hvordan man med personlig udvikling
kan skabe markant indflydelse.
Hun underviser bl.a. i:
• Talentuddannelse
• Storytelling
• Politisk projektarbejde
• Forhandling
• Lobbyisme og indflydelse

Henrik er vores specialist i alt inden
for strategi, kommunikation og CSR.
Han underviser både på ledelses- og
medarbejderniveau i bl.a.:
• CSR
• Virksomhedsstrategi
• Kommunikation
• Sociale medier
• Strategisk kommunikation
• Konflikthåndtering

Dorte Jepsen,
konsulent – Disruption & CSR

Hans C. Hansen, konsulent
– Gennemslagskraft & Arbejdsliv

Dorte er en solid ekspert inden for
arbejdsmarked 4.0, disruption og CSR
og underviser bl.a. i:
• CSR – virksomhedernes samfundsansvar offentlig som privat.
• Arbejdsmarked 4.0 – disruption
• Forandringsprocesser – gennemførelse og implementering
• Den danske model – opbygning,
arbejdsretslige forhold samt faglig
sagsbehandling
• Forhandlingsteknik
– teori og praksis
• Proceskonsulent

Hans er vores specialist inden for
personlig gennemslagskraft og det
grænseløse arbejdsliv, hvor mails og
mobiler blander sig i vores privatliv.
Han underviser bl.a. i:
• Personlig gennemslagskraft
og indflydelse
• Konflikthåndtering
• Det grænseløse arbejdsliv
• Procesfacilitering

Anne er vores ekspert i arbejdsmiljø
og social kapital.
Hun underviser bl.a. i:
• Samarbejde mellem AMR og TR om
den gode arbejdsplads
• Psykisk arbejdsmiljø - basisviden og
avanceret niveau
• Social kapital og ledelseskvalitet
• Arbejdsmiljøcertificering
• Proceskonsultation mht. at skabe
den gode arbejdsplads
• Ledelsesrådgivning mht. at skabe
den gode arbejdsplads
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– konventum.dk

Laila Borgvold Larsen,
konsulent
– Forhandling & Organisering

Mikkel Hammer Nonboe, konsulent
– Organisering & Digitale kampagner

Laila er vores specialist inden for
fagligt arbejde, organisering og
forhandling.
Hun underviser bl.a. i:
• Forhandling
• Organisering
• Faglige grunduddannelser
og klubarbejde
• Ansættelse og afsked
• Procesfacilitering
• Projektstyring

Mikkel er vores digitale ekspert
inden for det faglige arbejde og
digital projektledelse.
Han underviser bl.a. i:
• Digital organisering
• Faglige grunduddannelser og
klubarbejde
• SEO, CRM, lead-generering og
Big Organizing
• Agil projektledelse
• Kampagne styring
• Digitalisering af arbejdslivet

Karsten Glahn, konsulent
– Personligt lederskab & Udvikling

Lise Bertram, konsulent
– Læring & Relationer

Nadja Cristy, konsulent
– Ledelse & Internationale forhold

Karsten vores systemiske konsulent
med solid erfaring fra både den
private og offentlige sektor samt
fagbevægelsen.
Han underviser bl.a. i:
• Aktiv deltagerinvolvering
• Politisk og personligt lederskab
• Bestyrelsesudvikling
• Kommunikation og individuel
coaching
• Proceskonsultation

Lise er vores specialist inden for
digital læring, pædagogik og
relationsarbejde.
Hun underviser bl.a. i:
• Effektiv undervisning (pædagogik
og læring)
• God formidling
• Læringsstile
• Anerkendende kommunikation og
relationer
• Udvikling af kurser set fra
et læringsperspektiv

Nadja er vores specialist inden for
organisering, bestyrelsesarbejde
og ledelse.
Hun underviser bl.a. i:
• Akademiuddannelsen i ledelse
• Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
• Europæiske samarbejdsudvalg
• Kultur og udenlandsk ledelse
• Faglige grunduddannelser og
klubarbejde
• SEO, CRM, lead-generering og
Big Organizing
• Agil projektledelse
• Kampagne styring
• Digitalisering af arbejdslivet

Alle konsulenter kan bookes til
specialtilpassede opgaver/aktiviteter.
Kontakt kursusadministrationen
for flere oplysninger på
mail: kursus@konventum.dk
eller telefon 49 28 09 00.
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F Æ L L E S S K A B SA K TI V I TETER

Fællesskabsaktiviteter
På Konventum kan du i vores 10 fællesskabsuger og i mange af de andre uger, opleve en masse andre spændende
arrangementer udover selve undervisningen. Her har vi stolte traditioner for morgensang, debatarrangementer,
kulturelle arrangementer, motionstilbud og meget andet.

I 2019 kan du opleve:

Tilmelding og
frist for tilmelding
Tilmeld dig på www.fiu.dk eller kontakt
din afdeling/forbund.
Tilmeldingsfrist:
Senest 1 måned før startdatoen
eller så længe der er plads på holdet.

I uge 14 får vi besøg af ekspert i
adfærdsdesign og forfatter til bestselleren ”Jytte fra marketing er desværre
gået for i dag” Morten Münster, der på
en humoristisk og veldokumenteret
måde kommer og taler om, hvordan vi
får succes med at få ting igennem.

I uge 21 får vi også besøg af retoriker
Jesper Troels Jensen, med oplægget
”Hvorfor hører de ikke efter?”
- få tips og tricks til, hvordan du får
dine kolleger og ledelse til at lytte.

I uge 12 får vi besøg af Lizette Risgaard, formand for LO der introducerer
til filmen ”Hjerter dame”. Gennem
hendes to første år på posten skildrer
filmen den enorme opgave – at holde
fast i de værdier om fællesskab og
solidaritet, som har skabt fagbevægelsen og dermed det unikke danske
velfærdssamfund. Efter filmen er der
mulighed for dialog med Lizette.

I uge 21 har vi hele 2 spændende
arrangementer på plakaten. Vi får
besøg af chefredaktør for Avisen.dk
og Ugebrevet A4, Nicolai Kampmann,
der vil sætte os ind i mediebilledet
anno 2019, samt diskutere, hvordan vi
får arbejdsmarkedsstof længere frem
i lyset.

I uge 44 skal vi høre et spændende
oplæg af Knud Lau Lindholm forfatter til bogen ”Bare fordi at – sprog og
forestillinger i udlændingedebatten”
der udkom i 2018. Knud har kommenteret udlændingedebatten siden han
i 2010 udgav Victor Klempererer’s
bog ”LTI – Det tredje Riges sprog”
på dansk.

Vi har indgået et samarbejde med
AOF, der i de øvrige uger vil stå for en
masse spændende foredrag og arrangementer. Disse vil blive offentliggjort
løbende på www.konventum.dk.
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Derudover vil der i fællesskabsugerne
være mulighed for morgentræning på
hold og individuelle ordblindetests
for dem, der ønsker det.

Du kan finde yderligere oplysninger på
www.konventum.dk, på www.FIU.dk eller
du kan kontakte kursusadministrationen
på mail: kursus@konventum.dk eller
telefon 4928 0900.

Konventum Uddannelse
LO-Skolen
Gl. Hellebækvej 70
3000 Helsingør
T: 4928 0900
kursus@konventum.dk
www.konventum.dk

www.hillerodgrafisk.dk

I uge 6 kan du opleve Rejsescenen
med forestillingen ”Vil du, vil du, vil
du”. Debatteater, der går tæt på et af
tidens varmeste emner med fokus på
seksuel chikane.

www.hillerodgrafisk.dk

Kursusoversigt fordelt på uger - 1. halvår 2019
Uge 3

Fællesskabsuge
14. – 18. januar 2019

TR, AMR og andre
• Kassererens rolle fra A-Z, 5 dage
• Konflikthåndtering, 5 dage

Uge 6

Fællesskabsuge med
tema: Arbejdsmiljø
04. – 08. februar 2019

TR, AMR og andre

• Mindfulness 1, 3 dage

• APV, trivselsmålinger
og årlig drøftelse, 3 dage

• Samarbejdet mellem TR og AMR,
5 dage

• Grundlæggende organisering for
tillidsvalgte, opstart
• Mobning på arbejdspladsen
handler ikke om…, 1 dag

Uge 4
21. – 25. januar 2019

• Psykisk arbejdsmiljø 1, 5 dage
• Psykisk førstehjælp, 5 dage
• Vold og trusler på arbejdspladsen,
3 dage

Valgte og ansatte
• MasterClass
– Politik og indflydelse for
politiske konsulenter,
starter november 2018

Uge 5

28. januar – 01. februar 2019

TR, AMR og andre
• TR som bisidder, 1 dag

Valgte og ansatte
• Netværkskursus
– DERFOR har nogle fagforeninger
så mange medlemmer, 1 dag

11. – 15. marts 2019

TR, AMR og andre
• Personalejura 1
– Det private arbejdsmarked, 1 dag

Valgte og ansatte
• Lokal lobbyisme
– få indflydelse i regionerne, 1 dag

Uge 12

Fællesskabsuge
18. – 22. marts 2019

TR, AMR og andre

Uge 9

25. februar – 01. marts 2019

TR, AMR og andre
• Fra stress til trivsel, 1 dag

Valgte og ansatte
• Netværkskursus
– En attraktiv fagforening, 1 dag
• Politisk lederskab og handlekraft,
opstart

Akademiuddannelse
• Human Resources Management,
opstart

• Bisidderrollen, 3 dage
• Den nye ferielov, 1 dag
• Den organiserende TR, 1 dag
• Har du styr på din rolle som FTR,
3 dage
• IT – i det faglige arbejde, 5 dage
• Kend dine styrker
– klar kommunikation, 3 dage
• Samarbejde mellem AMR/TR/Leder
(TRIOEN), 5 dage

Valgte og ansatte
• Arbejdsret for valgte og ansatte i
forbund/afdelinger, 3 dage
• Netværkskursus
– Professionel rekruttering, 1 dag

• Kommunikation i praksis, opstart

Akademiuddannelse
• Ledelse i praksis, opstart

Uge 11

Uge 10
04. – 08. marts 2019

Valgte og ansatte
• Lokal lobbyisme
– få indflydelse i kommunen, 1 dag

Uge 13
25. – 29. marts 2019

Valgte og ansatte
• Organisering og adfærdsdesign,
3 dage

Uge 14

Fællesskabsuge med
tema: Arbejdspladsen
01. – 05. april 2019

TR, AMR og andre
• Den faglige klub på arbejdspladsen, opstart
• Giv gruppen gevinst
– forstå dine kolleger
• Grundforløb for
A/S- og APS-bestyrelser, opstart
• Grundkursus for nyvalgte TR,
3 dage
• Hvordan kan vi trives med
forandringer, 5 dage
• Lokalaftaler i praksis, 3 dage
• Personlig tilgang og adfærd i forhandlingen, 3 dage
• Relationer skaber resultater, 3 dage

Valgte og ansatte
• Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet, opstart

Uge 15
08. – 12. april 2019

TR, AMR og andre
• Personlig planlægning, 1 dag

Valgte og ansatte

Uge 17
23. – 26. april 2019

TR, AMR og andre
• Få styr på tiden i fællesskab, 1 dag

Valgte og ansatte
• Lær at arbejde involverende
som politiker, opstart

Uge 19

Uge 23
Faglig festival
03. – 07. juni 2019

TR, AMR og andre
• Fremtidens arbejdsmarked, 5 dage
• Fremtidens fagbevægelsen, 5 dage
• Organisering, 5 dage
• Ungdommens faglige festival,
5 dage

Øvrige

• Personalejura 1 - Det offentlige
arbejdsmarked, 1 dag

06. – 10. maj 2019

TR, AMR og andre
• Få indflydelse i MED, 1 dag

Valgte og ansatte
• Den digitale fagforening, opstart
• Stilhed – skab bedre resultater
med færre ord, 1 dag

Uge 21

Fællesskabsuge med
tema: Kommunikation
20. – 24. maj 2019

TR, AMR og andre
• Den svære samtale, 3 dage

• Digital organisering, 3 dage

• Engagér og slå igennem
på sociale medier, 3 dage

• Netværkskursus – Sådan bygger vi
engagementstrapper, 1 dag

• Få indflydelse på psykisk
arbejdsmiljø, opstart

• Rehabilitering – nu også
på beskæftigelsesområdet, 1 dag

• Grafisk facilitering
– når ord og billeder mødes, 3 dage
• Gør glasset halvt fuldt
– anerkendende kommunikation,
5 dage
• Kommunikation og personlig
gennemslagskraft, 5 dage

Valgte og ansatte
• Få hele din fagforening til at
arbejde organiserende, 2 dage
• Uddannelseskonference 2019,
2 dage

Uge 24
10. – 14. juni 2019

Valgte og ansatte
• International inspiration
– studierejse, 3 dage

Uge 25
17. – 21. juni 2019

TR, AMR og andre
• ArbejdslivsTopmøde 2019, 5 dage

Kursusoversigt fordelt på uger - 2. halvår 2019
Uge 34

Uge 36

Uge 38

Akademiuddannelse

TR, AMR og andre

TR, AMR og andre

19. – 23. august 2019

• Det strategiske lederskab, opstart

02. – 06. september 2019
• Den nye ferielov, 1 dag

Valgte og ansatte

Uge 35

Fællesskabsuge
26. – 30. august 2019

TR, AMR og andre
• Forstå din udenlandske chef
– TR i en global verden, 3 dage
• Konflikthåndtering, 5 dage
• Mindfulness 1, 3 dage
• Når skaden er sket – grundkursus i
arbejdsskadeloven, 5 dage
• Psykisk førstehjælp, 5 dage
• Samfundsansvar (CSR) på arbejdspladsen, opstart

Akademiuddannelse

• Handlekraft gennem involvering,
1 dag

Uge 37

09. – 13. september 2019

TR, AMR og andre
• Forhandling for TR, opstart

Akademiuddannelse
• Arbejdsmiljø, opstart
• Organisation og arbejdspsykologi,
opstart
• Projektstyring af
organiseringsprojekter, opstart

• Afgangsprojekt, opstart

16. – 20. september 2019
• Den organiserende TR, 1 dag
• Fra stress til trivsel, 1 dag
• Personalejura 2
– Det private arbejdsmarked, 1 dag

Uge 39
23. – 27. september 2019

TR, AMR og andre
• Grundforløb for
A/S- og APS-bestyrelser, opstart
• Skriv bedre tekster
og skarpe debatindlæg, 1 dag

Uge 40

Fællesskabsuge med
tema: Arbejdsret
30. september – 04. oktober 2019

TR, AMR og andre
• Forhandling i praksis, 5 dage
• HR-afdelingens entré
i den danske model, 3 dage
• Skriv godt – stå stærkt, 5 dage

Uge 41
07. – 11. oktober 2019

TR, AMR og andre
• APV der rykker, 1 dag

Uge 44

Fællesskabsuge med
tema: Arbejdsmiljø
28. oktober – 01. november 2019

TR, AMR og andre

Tilmelding og
frist for tilmelding
Tilmeld dig på www.fiu.dk eller kontakt
din afdeling/forbund.
Tilmeldingsfrist:
Senest 1 måned før startdatoen
eller så længe der er plads på holdet.
Du kan finde yderligere oplysninger på www.konventum.dk,
på www.FIU.dk eller du kan kontakte kursusadministrationen
på mail: kursus@konventum.dk eller telefon 4928 0900.

04. – 08. november 2019

TR, AMR og andre
• Personalejura 2 – Det offentlige
arbejdsmarked, 1 dag

• Arbejdsret i hverdagen, 5 dage

Valgte og ansatte
• Sublim forhandling – version 2019,
2 dage

Uge 45

• Forebyggelse og håndtering
af arbejdsulykker, 3 dage
• Konflikthåndtering, 5 dage
• Mindfulness 2, 5 dage
• Når arbejdet stresser, 3 dage
• Psykisk arbejdsmiljø 2, 3 dage
• Psykisk førstehjælp, 5 dage

Uge 46

Fællesskabsuge med
tema: Arbejdsmarked

Uge 47

Fællesskabsuge
18. – 22. november 2019

TR, AMR og andre
• Chikane og mobning – et juridisk
perspektiv, 1 dag
• Formidling til kolleger, 5 dage
• Grundlæggende arbejdsmiljø for
TR, 3 dage
• Plads til alle, 5 dage
• Samarbejdet mellem TR og AMR,
5 dage

11. – 15. november 2019

TR, AMR og andre
• Arbejdsmarked 4.0, 3 dage
• Bestyrelsens juleseminar 2019,
2 dage
• Europæiske samarbejdsudvalg,
3 dage

Uge 49
02. – 06. december 2019

TR, AMR og andre

• Uddannelse på arbejdspladsen,
3 dage

• Ytringsfrihed og sociale medier
i ansættelsesretten, 1 dag

• Udenlandsk arbejdskraft,
social dumping og den danske
model, 5 dage

´

• Vikarer – er også kolleger, 3 dage

