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Foreløpig kurstilbud våren 2019 
 

 

 

Forbundsskolen 

(Grunnkurs) 

Man. 6. til ons. 8. mai.  

Oppstart kl. 08.00 

Sted: Distriktskontoret 

Kur

s 
 Målgruppe Innhold Påm.frist 

01 Nyvalgte medlemmer i 

verv i klubb eller 

forening, samt 

medlemmer uten verv. 

Kurset gir grunnleggende innføring i 

fagbevegelsens rolle i samfunnet og om 

fagbevegelsens historie samt verdier. Kurset tar 

også for seg lov og avtaleverk og 

organisasjonens oppbygging samt tillitsvalgtes 

rettigheter og plikter. 

29. april 

Kursveiledere: Morten 

Svendsen og Vidar Holm  

 

 

 

 

 
Andre verdenskrig og norsk 

motstandsbevegelse 

Tirs. 2. april 

Oppstart kl. 08.00 

Sted: Distriktskontoret 

Kurs  Målgruppe Innhold Påm.frist 

02 Kurset er beregnet for 

tillitsvalgte og 

medlemmer med 

interesse for temaet. 

Forsvarets rolle vis a vis indre og ytre 

fiender. Om forsvaret og den indre fienden 

før krigen. Om aktiv eller passiv 

motstandskamp. Om forsvaret under den 

kalde krigen (etter 1945). Og litt om 

krigsprofitører.  

25. mars 

Kursveileder: Terje Skog Foreleser: Lars Borgersrud 
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Nye innleiebestemmelsene i 

AML 

Torsd. 4. april.  

Oppstart kl. 08.00 

Sted: 

Distriktskontoret 

Kurs  Målgruppe Innhold Påm.frist 

03 Tillitsvalgte i 

fagforening, klubber og 

avdelinger. 

AML er endret, gjeldende fra 1. januar i år, 

med hensyn til regler for innleie av 

arbeidkraft. Kurset vil gjennomgå lovens 

juridiske innhold på området, samt diskutere 

hvordan loven kan og bør følges opp. I 

oppfølgingsdiskusjonen vil det være naturlig 

å også diskutere muligheten for ev. smutthull. 

26. mars 

Kursveiledere: Morten 

Svendsen og Vidar Holm 

 

 

 
Sekretærkurs Ons. 24. og tor. 25. april 

kl. 08.00 - 15.00 pluss kvelden 

den 24. 

Sted: 

Distriktskontoret 

Kurs  Målgruppe Innhold Påm.frist 

04 Kurset er beregnet for 

sekretærer i klubb- og 

foreningsstyrer. 

Kurset tar for seg notatteknikk og 

prinsippene for innhold i protokoller. Kurset 

inkluderer deltakelse på distriktets årsmøte 

på kvelden den 24. april, fra kl. 16.30 

15. april 

Kursveileder: John Chr. 

Hanssen og Vidar Holm 

 

 
 



 

 

40-timers AML-kurs Ma. 3. til on. 5. juni 

og ma. 17. til 18. juni. 

Sted: 

Distriktskontoret 

Kurs  Målgruppe Innhold Påm.frist 

05 Verneombud og 

medlemmer i 

Arbeidsmiljøutvalg på 

bedriften.  

Kurset omhandler sentrale områder som 

sikkerhetsforskrifter, kjemisk helsefare, støy, 

psykososiale arbeidsmiljø, ergonomi/ensidig 

gjentakende arbeidsoperasjoner, og det 

organisatoriske arbeidsmiljøet, 

kommunikasjonslinjer, internkontroll, 

samarbeid og ledelse. 

27. mai 

Kursveileder: Vidar Hom, 

John Chr. Hanssen og Jan 

Ole Evensen 
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