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KURSUSKATALOG 2018    DANSK METAL   3



4   DANSK METAL    KURSUSKATALOG 2018

ULRIK  
RASMUSSEN
AFDELINGSLEDER/ 
UNDERVISER

JOHN
JEPPESEN
FAGLIG  
SEKRETÆR/ 
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Organisere kollegerne og arbejdspladsen, 
forhandling af lokalaftaler med ledelsen, 
fortolkning af overenskomsten, vanskelige 
samtaler med kolleger, opdyrke netværk 
med andre tillidsvalgte på arbejdspladsen,  
udvikling af et godt fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø, dialog med kollegerne om 
vigtigheden af efter- og videreuddannelse, 
indførelse af ny teknologi osv. 

Som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljø-
repræsentant er der mange udfordringer 
og muligheder, som du løbende skal tage 
 stilling til og løfte. Det forventer dine  
kolleger, ledelsen og Dansk Metal. Det kræ-
ver uddannelse og kompetenceudvikling! 
 Uanset om du er nyvalgt eller har flere års 
anciennitet klæder Metalskolens uddannel-
ser og kurser dig på til at løfte udfordringer-
ne på arbejdspladsen og giver dig motiva-
tion til at gøre en forskel. 

På Metalskolen tænker vi i kompetence-
udvikling, i relationer og i fællesskab  
– ikke bare i undervisningen, men også  
i en række forskellige tilbud til dig ved siden 
af undervisningen. I løbet af dit ophold vil 
du blive tilbudt deltagelse i en række for-
skellige tværgående aktiviteter, der spænder 
fra fysisk aktivitet til dialog om aktuelle 
faglige og politiske problemstillinger.

Jeg skal opfordre til, at alle nyvalgte gen-
nemfører vores grunduddannelse og at 
tillidsvalgte med anciennitet interesserer sig 
for mulighederne på overbygningskurserne. 

Ved siden af de aktiviteter vi tilbyder, kan 
du benytte dig af Metalskolens mange 
muligheder ved siden af undervisningen - 
svømmehal/sauna, motionscenter, billard, 
tennisbane, petanque og omgivelser, der 
indbyder til en gåtur. 

Forplejningen på Metalskolen er i top. 
Køkkenchefen og hans personale serverer 
spændende måltider og sørger for isvand, 
kaffe/te, frisk frugt m.m. dagen igennem.

Afslutningsvis skal du vide, at alle ansatte 
på Metalskolen er klar til at levere de bedst 
mulige rammer for dit ophold her. 

Vel mødt!

Morten Madsen
Direktør

KOMPETENCER,  
RELATIONER  
OG FÆLLESSKAB

O

SE  
MERE PÅ
metalskolen.dk
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VELKOMMEN!

Dansk Metal tilbyder uddannelser og kurser 
for dig, der er tillidsvalgt eller overvejer at 
blive det.

Metalskolen vil med dette katalog give 
dig et overblik over de uddannelses- og 
kursustilbud, der er på programmet i 2018: 
Grunduddannelser for tillidsrepræsentanter 
og arbejdsmiljørepræsentanter, overbyg-
ningskurser, politiske kurser og temakurser.

GRUNDUDDANNELSEN
Metals grunduddannelse består af tre 
moduler for henholdsvis tillidsrepræsentan-
ter og arbejdsmiljørepræsentanter samt et 
fjerde fællesmodul. På grunduddannelsen 
får du viden om ”rollen som tillidsvalgt”, 
 ”organisering af arbejdspladsen”, ”konflikt-
håndtering” og ”forhandling” samt selvfølge-
lig om ”overenskomsten” og ”arbejdsmiljøet” 
– alt efter om du er tillidsrepræsentant eller 
arbejdsmiljørepræsentant. 

På grunduddannelsen udvikler du ikke 
blot dine kompetencer, du får også gode 
relationer til tillidsvalgte fra hele landet, der 
er i samme situation som dig. Jeres fælles 
erfaringer kan blive en vigtig del af dit fag-
lige fundament. 

Grunduddannelsen bidrager endvidere til 
din personlige udvikling - du bliver i stand 
til ”at tage ordet”, ”stå frem for en sag” 
og udfylde rollen ”som den første blandt 
ligemænd”. Og sidst, men absolut ikke 
mindst, får du en klar fornemmelse af, at du 
som tillidsvalgt i Dansk Metal er en del af et 

fællesskab, der sammen kan og vil gøre en 
forskel for medlemmerne, arbejdspladserne 
og samfundet! 

MULIGHEDER EFTER 
 GRUNDUDDANNELSEN
Metalskolen tilbyder en lang række overbyg-
ningskurser, politiske kurser og temakurser. 
Du kan dygtiggøre dig yderligere indenfor 
områder såsom ”forhandling”, ”organisering”, 
”samarbejde og konflikthåndtering”, ”psykisk 
arbejdsmiljø” m.m. På overbygningskurserne  
får du, udover ny viden, mulighed for at 
sparre med underviserne og andre tillids-
valgte om de konkrete udfordringer, der skal 
løftes på din arbejdsplads.

I 2018 har vi udviklet fire helt nye kurser  
– kurset “Kommunikation og mundtlig 
formidling” til dig, der er meget ‘på’, kurset 
”TR i en HR-verden”, der sætter fokus på 
de udfordringer, der opstår, når ledelses-
siden består af en professionel HR-afdeling, 
kurset ”Netværk og organisering”, der giver 
værktøjer og inspiration til at få involveret 
kollegerne på arbejdspladsen i et aktivt fæl-
lesskab, og endelig kurset ”Østeuropæiske 
kolleger – kulturforståelse og organisering” 
til de tillidsrepræsentanter, der er udfordrede 
af at have mange østeuropæiske kolleger.

Du skal som hovedregel have gennemført 
grunduddannelsen for at deltage på over-
bygningskurserne og politiske kurser, mens 
det allerede efter G2 er muligt at deltage i 
temakurserne.



OVERBYGNINGSKURSER  
– 50/50KONCEPTET
Metalskolens overbygningskurser er bygget 
op omkring et 50/50-koncept. Kort fortalt 
betyder det, at den ene halvdel af kurset 
bruges på at formidle relevante teorier 
om kursets hovedemne, mens der på den 
anden halvdel arbejdes med egne cases fra 
hverdagen på arbejdspladsen.

Forud for kurset bliver du bedt om at 
 forberede en case – en faglig udfordring 
– som du ønsker at arbejde videre med i 
undervisningen.

Ud fra den teoretiske viden, dialog med  
de øvrige kursister og sparring med under-
viseren, udarbejder du konkrete handlings-
planer for, hvordan du kommer videre med 
din faglige udfordring.
Efter gennemført kursus udstedes et 
 kursusbevis.

UNDERVISNINGSFORMEN
Undervisningen på Metalskolen er vekslende 
mellem klasseundervisning, gruppearbejde 
og forskellige typer af dialogaktiviteter. 

Underviserne har en solid praktisk erfaring og 
faglig viden om de emner, de underviser i. 

I undervisningen lægger vi stor vægt på at 
inddrage de udfordringer, du kommer med 
fra din arbejdsplads. Der kan også komme 
gæsteundervisere med et ”frisk input” og 
kendskab til de helt aktuelle faglige sager 
og udfordringer.

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
Ved siden af undervisningen vil du blive 
inviteret til at deltage i en række forskellige 
tværgående aktiviteter. Tværgående aktivi-
teter, der giver dig mulighed for at blive 
”endnu klogere” på et relevant emne eller 
faglig/politisk problemstilling, diskutere og 
skabe relationer til dine medkursister og få 
rørt kroppen lidt.

Undervisningen og de tværfaglige aktivi-
teter er tænkt sammen, således at du får 
styrket dine kompetencer, du får udvidet dit 
netværk og du får en praktisk oplevelse af, 
at du er en del af et stort fællesskab!

I god tid inden du skal på Metalskolen, bli-
ver du informeret nærmere om selve kurset 
samt om hvilke tværgående aktiviteter, du 
har mulighed for at deltage i.

TVÆRGÅENDE  
AKTIVITETER
Sportsarrangementer: Ishockey 
og speedway eller noget tredje 
som Metal har en aktie i.

Aktiv fritid: Alt efter vind og 
vejr gennemføres aktive fritids-
arran gementer, hvor deltagerne 
 dyrker eller motiveres til at dyr-
ke en eller anden form for sport 
– mountainbike i skoven, løb 
rundt om Buresø, en rask gåtur, 
svømning og saunagus eller 
cirkeltræning – mulighederne 
er mange.  

Film og debat: Med udgangs-
punkt i en spillefilm, dokumen-
tar, tv-program, YouTube-video, 
politisk kampagne eller lignen-
de diskuteres et relevant fagligt 
eller politisk emne. 

It-cafe: I tilknytning til grund-
uddannelserne udbydes der i 
nogle uger it-cafe, hvor res-
sourcepersoner fra Metalskolen 
instruerer i brugen af relevante 
programmer i relation til TR/
AMR-opgaverne og den aktu-
elle undervisning: Word, Excel, 
PowerPoint m.m.

Metaldialog: Faglige ressource-
personer fra Dansk Metal præ-
senterer en relevant faglig/po-
litisk problemstilling og lægger 
op til dialog med deltagerne. 
Hensigten er, at såvel deltagere 
og den faglige ressourceperson 
får udbytte med hjem. 

”Tirsdagsgæsten”: Ekstern 
oplægsholder kommer med et 
aktuelt og relevant fagligt eller 
politisk oplæg.

Deltagelse i tværfaglige aktivite-
ter er frivillig – dog er Tirsdags-
gæsten altid, og i nogle tilfælde 
Metaldialog, obligatorisk.

KOMPETENCER RELATIONER

FÆLLESSKAB
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KURSUS
STEDET
 
Alle kurser 
 afvikles på 
Metalskolen 
Jørlunde.

Her er 150 
enkeltværel ser 
med bad/toilet 
og desuden 
en lang række 
 faciliteter fx 
svømmehal, 
sauna, trænings
center med  
bl.a. løbebånd, 
tv, billard, 
tennis bane og 
 petanque.
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GRUNDUDDANNELSER 
FOR TR OG AMR

TR og  
lokal forhandling  

G2

TR’s  
rolle  
G1

AMR’s  
rolle  
G1

Det daglige  
arbejdsmiljø

G2

TR og  
organisering

G3

Systematisk  
arbejdsmiljø

G3
Kommunikation 

og formidling
G4

POLITISKE KURSER
Politik og samfund

EU og fagbevægelsens  
påvirkningsmuligheder

OVERBYGNINGS
KURSER*

Samarbejde og psykologi

Forhandling og lokalaftaler

Tillidsvalgt som konfliktløser

Organisering og relationer

Kommunikation og  
mundtlig formidling

TEMAKURSER
Psykisk arbejdsmiljø

TR i en HR-verden

Netværk og organisering

Rørprislistekursus

Knæk et regnskab

Klubkassererkursus

TR Stat

TR Kommunal

OK/SU for TDC-ansatte

Østeuropæiske kolleger  
– kulturforståelse og  
organisering

Skriv og bliv læst

GRUNDUDDANNELSEN
G1 TR  
TR’s rolle

G1 AMR 
AMR’s rolle

G2 TR  
OK og lønforhandling

G2 AMR  
Det daglige arbejdsmiljø

G3 TR  
Organisering og lokalaftaler

G3 AMR  
Systematisk arbejdsmiljøindsats

G4  
Kommunikation og formidling

Uddannelses-
bevis

G1

G1

G2

G2

G3 G4

G3
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Du får en grundig introduktion til, hvad 
det vil sige at være tillidsrepræsentant. Du 
får præciseret hvad dit ansvar er, og hvilke 
rettigheder du har som valgt, samt indblik i 
de forskellige opgaver, du har som tillids-
repræsentant. 

På kurset arbejder du med overens-
komstcases og lærer at bruge overenskom-
sten som et redskab til at finde løsninger på 
arbejdspladsen. 

Vi sætter fokus på organisering på din ar-
bejdsplads, hvordan alle dine kolleger bliver 
medlem og hvordan de fastholdes i Dansk 
Metal. 

Du får kendskab til mange sider af forbun-
dets arbejde, betydningen af den danske 
arbejdsmarkedsmodel, fagforeningers og 
arbejdsgiveres funktion og samspil. 

Vi ser også på hvem der gør hvad i Dansk 
Metal, fra dig og dine kollegaer over afde-
lingen til forbundsformanden. 

GRUNDKURSUS 1  
TR

KURSUSPERIODE
08.01 - 12.01
29.01 - 02.02
05.03 - 09.03
09.04 - 13.04
14.05 - 18.05
28.05 - 01.06
27.08 - 31.08
08.10 - 12.10
12.11 - 16.11
26.11 - 30.11
10.09 - 14.09 for VVS

FORUDSÆTNING
Kurset henvender sig 
til nyvalgte tillids-
repræsentanter og 
andre fagligt interes-
serede.

VARIGHED
5 dage.

 
KURSUS
INDHOLD
 
    TR og organisationen 

    Ansvarsområder

   Overenskomst

   Den danske arbejds
markedsmodel

Tillids repræsentantens  
opgaver

G
R

U
N

D
U

D
D

A
N

N
E

LSE
R



KURSUSKATALOG 2018    DANSK METAL   11

GRUNDKURSUS 1 
AMR

Du får en grundig introduktion til, hvad det 
vil sige at være arbejdsmiljørepræsentant og 
om din rolle som rådgiver. 

På kurset får du overblik over arbejdsmiljø-
området. Hvilken lovgivning er gældende 
og hvor finder du relevante oplysninger på 
Arbejdstilsynets og Dansk Metals web?

Du får inspiration til at få sat arbejdsmiljøet 
på dagsordenen, og metoder til at få ar-
bejdsmiljøet sat i faste rammer. Vi ser på de 
muligheder, du har som AMR. Hvordan du 
får kolleger og ledelsen med til at fokusere 
mere på arbejdsmiljøet i din virksomhed.

Der vil også være en introduktion til den 
danske arbejdsmarkedsmodel, hvor orga-
niseringen indgår som forudsætning for et 
godt arbejdsmiljø. Derudover berøres de 
grundlæggende regler for overenskomsten 
vedrørende valg og samarbejde.

En repræsentant fra Miljø- og Socialsekre-
tariatet orienterer om arbejdsskadesager.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   AMR og organi
sationen 

   Ansvarsområder

    Arbejdsskader

   Den danske arbejds
markedsmodel

 

KURSUSPERIODE
08.01 - 12.01
29.01 - 02.02
28.05 - 01.06
27.08 - 31.08
12.11 - 16.11

FORUDSÆTNING
Kurset henvender sig 
til nyvalgte arbejds-
miljørepræsentanter 
og andre med interes-
se for grundlæggende 
arbejdsmiljø.

VARIGHED
5 dage.

Arbejdsmiljørepræ sentantens  
opgaver

G
R

U
N

D
U

D
D

A
N

N
E

LSE
R
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Kursets hovedtema er forhandling og 
forhandlingsteknik. Der vil blive afviklet et 
”rollespil” omhandlende lokale lønforhand-
linger, hvor deltagerne tildeles de forskellige 
roller. 

Undervejs vil underviseren følge op på, hvad 
der gik godt, og hvad du som forhandler 
skal være opmærksom på.
Dette vil give dig redskaber til bedre at 
kunne gennemføre en lokalforhandling i din 
virksomhed.

Du får inspiration til at indgå lokalaftaler, der 
kan understøtte organisering og fastholdelse, 
samt et blik for, hvordan du bliver en del af 
løsningen på din arbejdsplads.

En repræsentant fra Forhandlingssekretaria-
tet informerer om aktuelle fagretslige sager.

GRUNDKURSUS 2  
TR

KURSUSPERIODE
05.02 - 09.02
05.03 - 09.03
09.04 - 13.04
14.05 - 18.05
11.06 - 15.06
20.08 - 24.08
24.09 - 28.09
29.10 - 02.11
10.12 - 14.12

FORUDSÆTNING
Gennemført  
Grundkursus 1 TR.

VARIGHED
5 dage.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Lokalforhandlinger

   Lokalaftale

   Overenskomst

    Organisering OK og løn forhandling

G
R

U
N

D
U

D
D

A
N

N
E

LSE
R
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GRUNDKURSUS 2 
AMR

Du lærer om de forskellige belastningers 
skadevirkninger. Hvilken lovgivning findes 
på området, og hvordan kan du bruge dine 
rettigheder som AMR i forhandlinger. Du 
får også inspiration til, hvordan du sammen 
med dine kolleger får sat arbejdsmiljøet på 
dagsordenen. 

Du vil også få konkret viden om, hvordan 
du kan kortlægge arbejdsmiljøet samt 
metoder til at udføre APV (ArbejdsPlads-
Vurdering).

Kom og få overblik over de fysiske arbejds-
miljøbelastninger. Gode ideer til, hvordan 
du kan forbedre det fysiske arbejdsmiljø på 
din virksomhed. Kendskab til, hvilken lovgiv-
ning der er gældende på området, og hvor 
du finder relevant information.

Du vil møde en fysioterapeut, der giver dig 
tips og tricks til dit arbejdsmiljøarbejde.

 
KURSUS
INDHOLD
 
    Støj

   Tunge løft, træk og 
skub (ergonomi)

   Det kemiske arbejds
miljø fx svejserøg m.v. 

   Ventilation 

KURSUSPERIODE
08.01 - 12.01
26.02 - 02.03
24.09 - 28.09
19.11 - 23.11

FORUDSÆTNING
Gennemført 
Grundkursus 1 AMR.

VARIGHED
5 dage.

Det daglige arbejdsmiljø

G
R

U
N

D
U

D
D

A
N

N
E

LSE
R
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Du får redskaberne til at forklare vigtigheden 
af, at kollegerne skal være organiseret i en 
rigtig fagforening. 

Hvordan involverer du kollegerne i  
det faglige arbejde og skaber fællesskabet  
på arbejdspladsen, samtidig med at du 
sikrer synlighed og kommunikationen i 
hverdagen?

Samarbejdet mellem tillids-og arbejds-
miljørepræsentanten – hvor er der fælles 
interesser, og hvor kan vi støtte hinanden.

Der vil blive arbejdet videre fra G2 med 
overenskomsten og indgåelse af lokalaftaler 
som en del af løsningen, hvilket er hoved-
temaet for ugen.

En repræsentant fra Uddannelsessekre-
tariatet informerer om uddannelse og 
efteruddannelse.  Du får kendskab til 
 Uddannelsessekretariatets arbejde, og hvil-
ken funktion det har, samt de muligheder 
der findes for dig og dine kolleger i forhold 
til efteruddannelse, herunder brugen af 
kompetencefondene.

GRUNDKURSUS 3  
TR

KURSUSPERIODE
08.01 - 12.01
05.03 - 09.03
09.04 - 13.04
14.05 - 18.05
24.09 - 28.09
22.10 - 26.10
10.12 - 14.12

FORUDSÆTNING
Gennemført 
Grundkursus 2 TR.

VARIGHED
5 dage.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Organisering

   Lokalaftaler

   Arbejdsmarkedspen
sioner

    Uddannelse
Organisering og  
lokalaftaler

G
R

U
N

D
U

D
D

A
N

N
E

LSE
R
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GRUNDKURSUS 3 
AMR

En forudsætning for vellykket arbejdsmiljø-
arbejde er, at arbejdsmiljøet sættes i system. 
Når arbejdsmiljøopgaverne systematiseres, 
giver det arbejdsmiljøorganisationen mulig-
hed for at styre og ensrette indsatsen.
  
Systematiseringen af arbejdsmiljøet sikrer 
overblik, mulighed for opfølgning og doku-
mentation. En systematisering af arbejds-
miljøindsatsen medfører rutiner der sikrer, 
at arbejdsmiljøet bliver en naturlig del at det 
at gå på arbejde. 

Systematiseringen giver mulighed for at op-
bygge en lærende organisation, hvor viden, 
læring og effektivisering lagres i organisa-
tionen, hvilket er til gavn for arbejdsmiljøet, 
medarbejderne og dermed også bundlinjen 
i virksomheden. 

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Arbejdsmiljø
gennemgang

   Registrering og 
analyse af ulykker, 
nærvedulykker og 
tilløb til ulykker

   Introduktion af 
 nyansatte

   Risikovurdering af 
væsentlige forhold

   Arbejdspladsbrugs
anvisninger

   Maskinvejledninger

   Lovpligtige eftersyn

   Lovpligtige uddan
nelser

   Samarbejde omkring 
fremmed arbejdskraft

   Overvågning af 
 lovgivningen

   Tavlemøder 

   Konflikthåndtering  
og organisering 

KURSUSPERIODE
16.04 - 20.04
08.10 - 12.10
12.11 - 16.11

FORUDSÆTNING
Gennemført  
Grundkursus 2 AMR.

VARIGHED
5 dage.

Systematisk  
arbejdsmiljø indsats 

G
R

U
N

D
U

D
D

A
N

N
E

LSE
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Kurset er den afsluttende uge i det samlede 
grundkursusforløb, hvor fokus er træning 
af din personlige gennemslagskraft, når du 
skal kommunikere med kolleger og ledelse 
i hverdagen.

Trådene samles fra de tidligere kurser, så 
du afsluttende har overblik over, hvad der 
skal til for at organisere medlemmerne på 
arbejdspladsen og, for at varetage dine 
kollegers interesser.

Gennem praktiske øvelser arbejder vi med 
teknikker, så du bliver bedre hørt og får 
større sikkerhed og gennemslagskraft.

Vi ser på, hvad dit kropssprog betyder for 
dig og for tilhørerne. Hvordan du bedst 
fremstår klart og tydeligt, hvordan skær-
pes dine budskaber og afleverer dem, så 
 modtageren forstår dem? 

En repræsentant fra Dansk Metals daglige 
ledelse opdaterer dig på den faglige- og 
politiske situation.

GRUNDKURSUS 4 
AMR OG TR

KURSUSPERIODE
29.01 - 02.02
05.03 - 09.03
09.04 - 13.04
14.05 - 18.05
28.05 - 01.06
27.08 - 31.08
24.09 - 28.09
12.11 - 16.11
10.12 - 14.12

FORUDSÆTNING
Gennemført  
Grundkursus 3 TR  
eller AMR.

VARIGHED
5 dage.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Kommunikation

   Kropssprog

   Argumentation 

   Den faglige og 
 politiske situation

Kommunikation og  
formidling

G
R

U
N

D
U

D
D

A
N

N
E

LSE
R



KURSUSKATALOG 2018    DANSK METAL   17

SE  
MERE PÅ
danskmetal.dk



18   DANSK METAL    KURSUSKATALOG 2018

Du ved det allerede, det er ikke nok at 
kende overenskomsten eller arbejdsmiljø-
loven. Man skal som tillidsvalgt også kunne 
samarbejde, kommunikere og sætte sig ind 
i kollegernes og arbejdsgiverens måde at 
tænke på.

På dette kursus sætter vi derfor fokus på, 
hvad der skal til for at skabe et godt samar-
bejdsklima. Hvordan du kan sikre dig, at du 
får gennemslagskraft, og hvordan du skaber 
den nødvendige tillid til dig som person og 
din funktion som tillidsvalgt.

Her er fokus på de mange forskellige typer 
af konflikter, der findes på en arbejdsplads, 
og du vil få værktøjer til, hvordan du bedst 
kan håndtere disse.

Du vil få indsigt i de mange forskellige 
 psykologiske elementer, der er i spil på din 
arbejdsplads, og hvordan du kan afkode 
dem og anvende dem målrettet i dit sam-
arbejde med ledelsen og kolleger.

SAMARBEJDE  
OG PSYKOLOGI

KURSUSPERIODE
05.02 - 09.02
11.06 - 15.06
27.08 - 31.08
29.10 - 02.11

FORUDSÆTNING
Gennemført  
Grundkursus 4 eller 
Psykisk arbejdsmiljø.

VARIGHED
5 dage.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Personlighedstyper 

   Samarbejds og for
handlingsstile

   Kommunikationstræ
ning

   Konfliktforståelse

   Mægling
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FORHANDLING 
OG LOKAL
AFTALER
Der er mange teorier om forhandling, men 
hvordan bruges de i praksis? Det får du 
forståelsen af på dette kursus. Kurset sætter 
dig i stand til at forbedre og optimere for-
handlingerne på din arbejdsplads. Til gavn 
for dig og dine kolleger.

Du lærer at sætte din egen ”dagsorden” 
som forhandler. Der lægges på kurset vægt 
på, at du forstår vigtigheden af forberedel-
serne inden selve forhandlingen, samt at 
flytte fokus fra problemet til løsningen.

Udover praktiske øvelser, vil Metals regn-
skabschef give indsigt i virksomhedsøko-
nomi og økonomiske nøgletal.

Kurset gør, at du bliver ”klædt” bedre på 
som forhandler af fx lokalaftaler. 

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Lokalaftaler

   Forberedelse

   Informationssøgning

   Forhandling

KURSUSPERIODE
26.02 - 02.03
16.04 - 20.04
19.11 - 23.11

FORUDSÆTNING
Gennemført  
Grundkursus 4.

VARIGHED
5 dage.
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Hvordan undgår vi, at konflikter udvikler sig 
på arbejdspladsen?

I en konfliktsituation kan man opleve at 
miste kontrollen eller overblikket over situa-
tionen. Du har måske oplevet, hvordan en 
konflikt har fået de værste sider frem, både i 
tanke og i handling hos dig selv eller andre?

På kurset vil du blive forsynet med værk-
tøjer til at forstå, møde og løse konflikter, 
samt få indsigt i, hvordan konflikter op- og 
nedtrappes. Du vil opnå større forståelse 
for konfliktsituationer, og få værdifuld viden 
om, hvordan du ”går ind i løsningen af 
konflikten”, så du har et beredskab klar, når 
situationen opstår.

TILLILDSVALGT SOM 
KONFLIKTLØSER

KURSUSPERIODE
05.02 - 07.02
11.06 - 13.06
26.11 - 28.11

FORUDSÆTNING
Gennemført  
Grundkursus 4.

VARIGHED
3 dage.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Konflikttrappen

   Brug sproget

   Mød konflikten

   Dialog
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ORGANISERING 
OG RELATIONER

Organisering handler ikke kun om at have mange medlemmer 
eller en høj organiseringsgrad. Organisering handler også om at 
styrke fællesskabet på arbejdspladsen. Derfor er en høj organisa-
tionsprocent på din arbejdsplads heller ikke en grund til ikke at 
arbejde med organisering. Ved at skabe et stærkt sammenhold og 
stå sammen, kan man hjælpe hinanden til at få mest mulig indfly-
delse på arbejdsliv og arbejdsvilkår. 

Organisering handler også om, at tillidsrepræsentanten ikke skal 
være den eneste, der er faglig aktiv på arbejdspladsen. Den store 
brede skare af kolleger skal involveres i at formulere ønsker og 
krav til arbejdspladsens udvikling. Ligeledes skal flere involveres 
i, hvordan man kan løse de udfordringer, man står overfor som 
arbejdsplads og kollegafællesskab. 

Kursets første tre dage ser på, hvad det giver dig af muligheder, 
når kollegerne i praksis oplever, hvad det vil sige at være med i et 
stærkt fællesskab, hvor man sammen skaber resultaterne. På kur-
set vil der blive arbejdet med, hvordan du synliggør de resultater, 
som fællesskabet allerede har skabt på din arbejdsplads. Hvordan 
du sætter relationerne til kollegerne på arbejdspladsen i system.  
Hvilke værktøjer, muligheder og løsninger du kan bruge. 

Du vil mellem de to kursusperioder få tildelt en ”hjemmeopgave”,  
hvor du kortlægger din egen arbejdsplads og kommer med 
 konkrete bud på tiltag, der kan styrke fællesskabet og 100 procent 
organisering.

På del to – som består af to kursusdage – følges der op 
på ”hjemmeopgaverne”, dvs. der indsamles inspiration fra 
 kursusdeltagerne til det videre arbejde med at opnå 100 procent 
organisering på din arbejdsplads.  

Kurset lægger op til en meget aktiv indsats, og der er  opgaver, der 
skal løses på arbejdspladsen inden de sidste kursusdage. Men det 
er ikke svært, det kræver kun vilje og værktøjer til at komme gang.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Organisering

   Relationer

   Argumenter

   Kommunikation 

KURSUSPERIODE
Hold 1 
26.02 - 28.02
16.04 - 17.04
Hold 2 
08.10 - 10.10
19.11 -20.11

FORUDSÆTNING
Gennemført  
Grundkursus 4.

VARIGHED
3 dage + 2 dage.
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KOMMUNIKATION 
OG MUNDTLIG 
FORMIDLING
Kurset til dig, der ofte skal formidle og 
kommunikere med kolleger og ledelse. 
På kurset vil du få individuel sparring samt 
masser af gode forslag til, hvordan du kan 
fremstå tydelig og troværdig. 

Få din personlighed frem – bliv hørt og 
taget alvorligt.

Personlig sparring – der arbejdes med dine 
styrker, når du kommunikerer.

Hvor går det galt – når kolleger og ledelse 
ikke forstår dit budskab?

Hvad skal du være opmærksom på i din 
kommunikationsstil?

2 dage - mandag kl. 10 til tirsdag kl. 15. Der 
vil være undervisning mandag aften.

På kurset skal du medbringe en 5 minutters 
præsentation, der er relateret til dit arbejde. 
Dvs. et oplæg, beretning el.lign.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Præsentationsteknik

   Mundtlig fremstilling

   Kommunikationsstile

   Personlig sparring

KURSUSPERIODE
10.09 - 11.09

FORUDSÆTNING
Gennemført  
Grundkursus 4.

VARIGHED
2 dage.
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På kurset arbejder vi med de forhold på 
arbejdspladsen, der påvirker det enkelte  
menneske i såvel positiv som negativ ret-
ning. Vi arbejder med forskellige metoder 
til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, 
herunder metoder til at gennemføre APV på 
det psykiske arbejdsmiljø.

Du får viden om de mange forhold såsom 
stress, udbrændthed mv., der indgår i be-
grebet psykisk arbejdsmiljø. Du bliver i stand 
til at genkende de tegn man udviser, når 
belastningerne er for store.

Du vil blive fortrolig med arbejdsmiljølov-
givningen på området, og hvilke muligheder 
du har for at påvirke det psykiske arbejds-
miljø.

Du vil blive i stand til i samarbejde med 
kollegaer og ledelse at sætte det psykiske 
arbejdsmiljø på dagsordenen og arbejde 
forebyggende. Hertil vil du få konkrete 
værktøjer til at ”måle” det psykiske arbejds-
miljø og få indsigt i sammenhængen mel-
lem mistrivsel, sygdom og dårlig økonomi/
produktivitet.

PSYKISK 
 ARBEJDSMILJØ

KURSUSPERIODE
29.01 - 02.02
28.05 - 01.06
20.08 - 24.08
22.10 - 26.10

FORUDSÆTNING
Grundkursus 2 for 
AMR eller TR.

VARIGHED
5 dage.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Stress

   Mobning 

   Frygt

   APV 

   Kortlægning 

   Vurderingsværktøjer

   Arbejdsmiljøloven

   Sygefravær 
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TR I EN  
HRVERDEN

Dette kursus er til dig, der samarbejder og 
forhandler med en Human Resource afde-
ling på din virksomhed. 

Kurset vil give dig en forståelse for, hvad 
Human Resource er, hvilke metoder de 
arbejder efter, og hvad deres funktion er på 
virksomheden. 

Undervisningen foregår gennem en teore-
tisk og praktisk tilgang.  

 
KURSUS
INDHOLD
 
   De grundlæggende 
teoretiske metoder 

   De juridiske aspekter   

   HR  formål og midler 

   HR’s fokus på overens
komst og arbejdsmiljø 

   Forberedelsen, for
handlingen og aftalen 

KURSUSPERIODE
10.09 -14.09

FORUDSÆTNING
Gennemført  
Grundkursus 4.

VARIGHED
5 dage.
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NETVÆRK OG  
ORGANISERING 

KURSUSPERIODE
11.06 - 13.06

FORUDSÆTNING
Alle medlemmer kan 
søge kurset.
Det er mulighed for, 
at hele eller dele af 
klubbens bestyrelse 
melder sig til samme 
kursus.

VARIGHED
3 dage.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Klubgeneralforsamling

   Klubmøder 

   Dansk Metals love

   Foreningsteknik

   Mennesketyper 

   Netværking

   Organisering i klubben

Kurset henvender sig til tillidsrepræsentanter/
medlemmer, der vil starte en klub på virk-
somheden eller klubbestyrelsesmedlemmer, 
der vil have ny inspiration til udvikling af 
klubarbejdet.

På kurset arbejder vi med klubvedtæg-
ter (har I nogle, så tag dem med). Du vil 
komme til at arbejde med, hvordan klubben 
kan medvirke til at skabe relationer til og 
kortlægning af kolleger, samt arbejde med 
relationers betydning for organisering.

Klubkursus
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Kurset henvender sig til rørsmede og 
 rørlæggere, der beskæftiger sig med 
VVS-arbejde, fjernvarme, ledningsarbejde, 
naturgas og industribyggeri. 

Du lærer at bruge Rørprislisten og dens 
almindelige bestemmelser, så du får nem-
mere ved at oprette og styrke akkorder. 
Desuden bliver der undervist i den særlige 
forhandlingsteknik inden for overenskomst-
området og de fagretlige regler.

Kurset henvender sig specielt til rørsmede i 
Dansk Metal og rørlæggere i Blik og Rør.

RØRPRISLISTE
KURSUS

KURSUSPERIODE
05.02 - 09.02
29.10 - 02.11

FORUDSÆTNING
Rørsmed eller anden 
relevant uddannelse, 
rørlægger og/eller
VVS-energitekniker.

VARIGHED
5 dage.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Brug af Rørprislisten 

   Forhandlingsteknik 

   Fagretlige regler
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KNÆK ET  
REGNSKAB

Kurset henvender sig til dig, der er tillids-
repræsentant og som gerne vil have lidt 
mere styr på begreberne, når vi taler om 
virksomhedsøkonomi og regnskaber.

Vi gennemgår en årsrapport, og kigger 
nærmere på, hvad den skal indeholde med 
nøgletal, revisionspåtegning, årsberetning 
osv.

Hvordan læser jeg et regnskab, hvad skal 
jeg være opmærksom på, og ikke mindst, i 
hvilke situationer kan jeg bruge det?

Du får indblik i forskellige selskabsformer.  
Hvad er forskellen på A/S og enkelt-
mandsvirksomheder, og hvad er et I/S eller 
AMBA-selskab?

Hvordan analyserer jeg et regnskab, og 
hvad betyder de forskellige udtryk som 
dækningsgrad, soliditetsgrad osv.?

Har jeg mulighed for at sidde med i virk-
somhedens A/S-bestyrelse, hvad siger 
loven? Hvordan afholdes valg?

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Årsrapporten

   Regnskabsanalyser

   Selskabsformer

   A/Sbestyrelser

KURSUSPERIODE
16.04 - 18.04
19.11 - 21.11

FORUDSÆTNING
Valgt tillids - 
repræ sentant.

VARIGHED
5 dage.
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Gennemgang af regnskabsføring, herun-
der det dobbelte bogholderis principper, 
afstemninger og opstilling af årsregnskab.

Endvidere er der træning i aflæggelse af 
regnskabet. En gennemgang af den aktuelle 
skattelov samt bogføringsloven.

På kurset vil du blive fortrolig med kasse-
rerens arbejdsopgaver samt de grundlæg-
gende principper i bogføring, og lovgiv-
ningen omkring skat og bogføring. 

KLUBKASSERER
KURSUS 

KURSUSPERIODE
11.06 - 13.06
08.10 - 10.10

FORUDSÆTNING
Dette kursus er  
kun for valgte  
klubkasserere.

VARIGHED
5 dage.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Regnskabsføring

   Dobbelt bogholderi

   Aflæggelse af regnskab

   Lovgivning
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DET STATSLIGE 
OMRÅDE

METALS TR
På kurset vil du få et overblik over, hvordan 
det ”statslige overenskomstkompleks” er 
sammensat.

Overenskomstkomplekset ved staten består  
af mere end 30 aftaler sammensat af 
 hovedaftale, overenskomst, organisations-
aftaler samt cirkulærer. 

Vi vil ikke foretage en minutiøs gennem-
gang af alle aftaler, men viser dig, hvor de 
forskellige hovedelementer er beskrevet 
og giver dig metoder til at finde nemme 
genveje i systemet.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Fortolkninger og 
cirkulærer

   Forhandlinger om Ny 
løn

   Lønsystemer

   Reguleringsordningen 

KURSUSPERIODE
19.11 - 23.11

FORUDSÆTNING
Kurset henvender 
sig til alle TR valgt i 
staten.

Kurset er et 
 supplement, ikke  
en erstatning for 
Dansk Metals  
Grundkurser.

VARIGHED
5 dage.
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METALS TR
På kurset vil du få et overblik over det 
regionale- og kommunale overenskomst-
system. Der vil blive arbejdet med tillids-
mands- og samarbejdsreglerne samt funk-
tionærlovens opsigelsesbestemmelser.

Forhandlingsfællesskabets aftaler om barsel, 
sociale kapitler og senioraftaler vil blive 
gennemgået sammen med mange andre 
områder, der har relevans for dig, der er 
ansat inden for dette område.

Du vil få overblik over omstilling og 
selskabs dannelse i kommunerne.

DET KOMMUNALE 
OMRÅDE

KURSUSPERIODE
22.10 - 26.10

FORUDSÆTNING
Kurset henvender sig 
til alle TR valgt på det 
kommunale område 
samt ansatte i Dansk 
Metals afdelinger.

Kurset er et 
 supplement, ikke  
en erstatning for 
Dansk Metals  
Grundkurser.

VARIGHED
5 dage.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Regionale 
 overenskomster 

   Kommunale 
 overenskomster

   Tillidsmandsregler

   Samarbejdsregler 

   Tjenestemands
lønsystemet  

   Decentrale 
 lønforhandlinger  
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Kurset tager udgangspunkt i dine hverdags-
erfaringer og arbejdssituation, og giver dig 
en personlig udvikling som grundlag for dit 
TR-arbejde.

Der arbejdes ud fra dine egne erfaringer  
med overenskomsten og fra dit eget 
 arbejde i SU. SU-aftalen og overenskomsten 
gennemgås grundigt, og alle deltagere får 
gennem SU-spil kenskab til at arbejde med 
samarbejdsaftalen.

Efter kurset vil du kende til baggrunden 
for, og konsekvenserne af det tidligere 
Telekommunikationsforbunds optagelse i 
CO-industri, og tilpasning af landsoverens-
komsten til Industriens Funktionæroverens-
komst. Du er bekendt med de arbejdsretlige 
begreber og forretningsgange, kender 
overenskomstens opbygning og kan anven-
de den i hverdagen. Du kan søge viden og 
information til gavn for kollegerne og dig 
selv. Du er fortrolig med samarbejdsaftalen 
som et værktøj til dit daglige SU-arbejde, 
og har samtidig fået indsigt i forhandlin-
gens faser og de psykologiske faser ved en 
forhandling.

 
KURSUS
INDHOLD
 
  TDCoverenskomsten

  Samarbejdsudvalget

   Arbejdsretslige 
 begreber

  Informationssøgning

  Forhandling

KURSUSPERIODE
08.10 - 12.10

FORUDSÆTNING
Der er ingen adgangs-
krav, men du skal 
være ansat hos TDC.

VARIGHED
5 dage.

OK / SU 
For TDC-ansatte 
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ØSTEUROPÆISKE 
KOLLEGER

KURSUSPERIODE
26.11 - 28.11 

FORUDSÆTNING
Østeuropæiske 
kolleger er for dig,  
der har gennemført 
Grundkursus 4.

VARIGHED
3 dage.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Organisering 
af  udenlandsk 
 arbejdskraft

   Arbejde med 
 multikulturelle 
 arbejdspladser

På kurset ser vi på mulighederne for at 
udvikle den del af funktionen hos tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter, der retter sig 
mod at skabe multikulturelle arbejdspladser, 
hvor medlemmer med anden baggrund 
end dansk organiseres og integreres, og 
hvor alle trives bedst muligt med en stærk 
organiseret arbejdsplads.

Det er målet, at du gennem kurset får 
 kompetencer til:

   At bygge bro mellem de forskellige med-
arbejdergrupper på arbejdspladsen,  
samt opbygge og opretholde solidaritet 
og fællesskab, herunder arbejde for, at  
arbejdsmiljøet er inkluderende og præget 
af respekt kollegaerne imellem.

   At formidle viden om de forskellige 
 kulturelle koder, normer og værdier til alle 
medarbejdere og ledelse.

   At agere som ”fagforeningsambassadør” 
overfor udlændinge.

   At oversætte ”Den danske model” og 
dennes betydning i det danske samfund, 
samt måden den fungerer på, for medar-
bejdere med forskellige etniske, nationale 
og religiøse baggrunde.

   At optimere organisering af udenlandsk 
arbejdskraft.

Kulturforståelse og  
organisering  

T
E

M
A

K
U

R
SE

R



KURSUSKATALOG 2018    DANSK METAL   35

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Lær at skrive  
– ved at skrive 

   Mødeindkaldelser

   Invitationer 

   Oplæg til en tale

   Brevskrivning

   Test

KURSUSPERIODE
Del 1 
29.01 - 31.01
26.02 - 28.02
Del 2 
20.08 - 22.08
24.09 - 26.09

FORUDSÆTNING
Alle medlemmer  
kan søge kurset,  
da det ikke kræver  
et tillidshverv.
BEMÆRK!
Samlet ansøgning  
til 1. og 2. del.

VARIGHED
2 x 2 ½ dag.

Et kursus, der giver dig redskaber til at skrive 
det, du aldrig får gjort, fordi det er så svært 
at komme i gang. Det kan være et opslag 
til opslagstavlen, det årlige nyhedsbrev eller 
noget, du kunne have brug for i din daglig-
dag hjemme og i fritiden. Kurset tager i høj 
grad udgangspunkt i den enkeltes ønsker 
og behov, men vil også indeholde fælles-
oplæg.

Du vil også få tilbud om at blive testet i 
 forhold til skrivning med efterfølgende 
 personlig vejledning. 

Vejledningens formål er, at du kan arbejde 
videre med at skrive, når du tager hjem fra 
kurset.

Du vil gå fra kurset med nye redskaber, der 
giver dig mere mod på og lyst til at skrive.

Du vil have kendskab til bøger og pjecer, 
som kan hjælpe dig i hverdagen, samt hvor 
du kan få undervisning lokalt, hvis du har 
lyst og brug for dette.

SKRIV OG 
BLIV LÆST 
Del 1 og del 2

T
E

M
A

K
U

R
SE

R



36   DANSK METAL    KURSUSKATALOG 2018

Med overskriften Politik og samfund tager vi 
et kig ind i den politiske verden. 

Hvad mener de politiske partier, hvad skriver 
de og ikke mindst, hvad gør de.
Kan vi overhovedet kende forskel på dem, 
når det kommer til stykket. Vi prøver at 
sammenligne partierne og får et indblik i 
hvad de mener om udvalgte emner.
Hvor stor er mediernes magt, hvad skriver 
og siger pressen. Som deltager i et rollespil 
oplever I hvordan hverdagen i Folketinget, 
udvalgsmøder samt møder i folketingssalen 
forløber. 

Dansk Metals pressechef fortæller om sit 
arbejde og Dansk Metals kommunikations-
strategi. Hvor prøver Dansk Metal at påvirke 
den politiske verden?

Vi skal møde Dansk Metals cheføkonom, 
som vil fortælle om dansk økonomi, og 
forbundssekretær i Uddannelses- og 
IKT-sekretariatet, som fortæller om uddan-
nelsespolitikkens indflydelse på samfunds-
udviklingen.

Bemærk: På kurset tager vi på studietur til 
Dansk Metals forbundshus, hvor vi møder 
en repræsentant fra Formandssekretariatet. 
Derefter går turen til Christiansborg, hvor 
et medlem af Folketinget vil give os en 
rundvisning og fortælle om dagligdagen på 
Borgen.

POLITIK OG  
SAMFUND 

KURSUSPERIODE
26.02 - 02.03
22.10 - 26.10

FORUDSÆTNING
Gennemført  
Grundkursus 4.

VARIGHED
5 dage.

 
KURSUS
INDHOLD
 
  Politiske partier

  Samfund

  Medier

  Forbundshuset

  Christiansborg
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EU OG  
INTERNATIONAL 
FAGBEVÆGELSE
Kurset afvikles henholdsvis på Metalskolen 
og i Bruxelles.

Kurset starter med at du får tilsendt lidt 
læsestof så du er forberedt søndag,  
hvor du introduceres til EU, og hvordan  
EU- systemet er opbygget? Hvordan er 
beslutningsprocesserne, og hvad gør  
Dansk Metal i forhold til EU?

Mandag morgen er der afgang til Bruxelles. 
Her besøger vi forskellige EU-institutioner 
bl.a. Parlamentet og Kommissionen.

Vi møder nogle af de danske europaparla-
mentarikere og hører om deres arbejde i 
Bruxelles. Vi mødes med danske interesse-
organisationer, herunder LO og DI, for at få 
et indblik i deres arbejde i Bruxelles. 

Besøget i Bruxelles varer til torsdag, hvor vi 
tager retur til Danmark. 

Kurset sluttes af på Metalskolen fredag.

 
KURSUS
INDHOLD
 
   Faglige internationale 
opgaver

  Bruxelles

  EuropaParlamentet

  EuropaKommissionen

KURSUSPERIODE
02.09 - 07.09

FORUDSÆTNING
Gennemført kurset 
”Politik og samfund”.

VARIGHED
6 dage  
(søndag-fredag).
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KURSUS
OVERSIGT

2018

METAL TR  
 DET KOMMUNALE  
OMRÅDE
Kursus nr. Uge Periode

1002 17 22 01 22 29.05 - 02.06

1002 17 45 02 45 06.11 - 10.11

GRUNDKURSUS G1  TR

Kursus nr. Uge Periode

1010 18 02 01 2 08.01 - 12.01

1010 18 05 02 5 29.01 - 02.02

1010 18 10 03 10 05.03 - 09.03

1010 18 15 04 15 09.04 - 13.04

1010 18 20 05 20 14.05 - 18.05

1010 18 22 06 22 28.05 - 01.06

1010 18 35 07 35 27.08 - 31.08

1010 18 41 09 41 08.10 - 12.10

1010 18 46 10 46 12.11 - 16.11

1010 18 48 11 48 26.11 - 30.11

GRUNDKURSUS G1  AMR

Kursus nr. Uge Periode

1011 18 02 01 2 08.01 - 12.01

1011 18 05 02 5 29.01 - 02.02

1011 18 22 03 22 28.05 - 01.06

1011 18 35 04 35 27.08 - 31.08

1011 18 46 05 46 12.11 - 16.11

GRUNDKURSUS G2  TR

Kursus nr. Uge Periode

1020 18 06 01 6 05.02 - 09.02

1020 18 10 02 10 05.03 - 09.03

1020 18 15 03 15 09.04 - 13.04

1020 18 20 04 20 14.05 - 18.05

1020 18 24 05 24 11.06 - 15.06

1020 18 34 06 34 20.08 - 24.08

1020 18 39 07 39 24.09 - 28.09

1020 18 44 08 44 29.10 - 02.11

1020 18 50 09 50 10.12 - 14.12

GRUNDKURSUS G1 
VVS 

Kursus nr. Uge Periode

1010 18 37 08 37 10.09 - 14.09

GRUNDKURSUS G2  AMR

Kursus nr. Uge Periode

1021 18 02 01 2 08.01 - 12.01

1021 18 09 02 9 26.02 - 02.03

1021 18 39 03 39 24.09 - 28.09

1021 18 47 04 47 19.11 - 23.11
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GRUNDKURSUS G3  TR

Kursus nr. Uge Periode

1030 18 02 01 2 08.01 - 12.01

1030 18 10 02 10 05.03 - 09.03

1030 18 15 03 15 09.04 - 13.04

1030 18 20 04 20 14.05 - 18.05

1030 18 39 05 39 24.09 - 28.09

1030 18 43 06 43 22.10 - 26.10

1030 18 50 07 50 10.12 - 14.12

GRUNDKURSUS G3  AMR

Kursus nr. Uge Periode

1031 18 16 01 16 16.04 - 20.04

1030 18 41 02 41 08.10 - 12.10

1031 18 46 03 46 12.11 - 16.11

GRUNDKURSUS  G4

Kursus nr. Uge Periode

1040 18 05 01 5 29.01 - 02.02

1040 18 10 02 10 05.03 - 09.03

1040 18 15 03 15 09.04 - 13.04

1040 18 20 04 20 14.05 - 18.05

1040 18 22 05 22 28.05 - 01.06

1040 18 35 06 35 27.08 - 31.08

1040 18 39 07 39 24.09 - 28.09

1040 18 46 08 46 12.11 - 16.11

1040 18 50 09 50 10.12 - 14.12

SAMARBEJDE OG 
PSYKOLOGI

Kursus nr. Uge Periode

2107 18 06 01 6 05.02 - 09.02

2107 18 24 02 24 11.06 - 15.06

2107 18 35 03 35 27.08 - 31.08

2107 18 44 04 44 29.10 - 02.11

FORHANDLING OG 
LOKALAFTALER

Kursus nr. Uge Periode

2110 18 09 01 9 26.02 - 02.03

2110 18 16 02 16 16.04 - 20.04

2110 18 47 03 47 19.11 - 23.11

TILLIDSVALGT SOM 
 KONFLIKTLØSER

Kursus nr. Uge Periode

2120 18 06 01 6 05.02 - 07.02

2120 18 24 02 24 11.06 - 13.06

2120 18 48 03 48 26.11 - 28.11

ORGANISERING OG  
RELATIONER DEL 1

Kursus nr. Uge Periode

2420 18 09 01 9 26.02 - 28.02

2420 18 41 02 41 08.10 - 10.10
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KOMMUNIKATION OG 
MUNDTLIG FORMIDLING

Kursus nr. Uge Periode

5120 18 37 01 37 10.09 - 11.09

ORGANISERING OG  
RELATIONER DEL 2

Kursus nr. Uge Periode

2421 18 16 01 16 16.04 - 17.04

2421 18 47 02 47 19.11 - 20.11

TR I EN HRVERDEN

Kursus nr. Uge Periode

5100 18 37 01 37 10.09 - 14.09

NETVÆRK OG  
ORGANISERING

Kursus nr. Uge Periode

2650 18 24 01 24 11.06 - 13.06

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Kursus nr. Uge Periode

2872 18 05 01 5 29.01 - 02.02

2872 18 22 02 22 28.05 - 01.06

2872 18 34 03 34 20.08 - 24.08

2872 18 43 04 43 22.10 - 26.10

RØRPRISLISTEKURSUS

Kursus nr. Uge Periode

1924 18 06 01 6 05.02 - 09.02

1924 18 44 02 44 29.10 - 02.11

KNÆK ET REGNSKAB

Kursus nr. Uge Periode

1940 18 16 01 16 16.04 - 18.04

1940 18 47 02 47 19.11 - 21.11

KLUBKASSERERKURSUS

Kursus nr. Uge Periode

1948 18 24 01 24 11.06 - 13.06

1948 18 41 02 41 08.10 - 10.10

TR  STATSLIGE OMRÅDE

Kursus nr. Uge Periode

1001 18 47 01 47 19.11 - 23.11

TR  KOMMUNALE OMRÅDE 

Kursus nr. Uge Periode

1002 18 43 01 43 22.10 - 26.10

OK / SU FOR TDC-ANSATTE

Kursus nr. Uge Periode

2061 18 41 01 41 08.10 - 12.10
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ØSTEUROPÆISKE  
KOLLEGER  
KULTURFORSTÅELSE OG 
ORGANISERING

Kursus nr. Uge Periode

4748 18 48 01 48 26.11 - 28.11

SKRIV OG BLIV LÆST
DEL 1

Kursus nr. Uge Periode

2070 18 05 01 5 29.01 - 31.01

2070 18 34 02 34 20.08 - 22.08

SKRIV OG BLIV LÆST
DEL 2

Kursus nr. Uge Periode

2071 18 09 01 9 26.02 - 28.02

2071 18 39 02 39 24.09 - 26.09

EU OG FAGBEVÆGELSENS 
PÅVIRKNINGSMULIGHEDER

Kursus nr. Uge Periode

2582 18 36 01 36 02.09 - 07.09

POLITIK OG SAMFUND

Kursus nr. Uge Periode

4600 18 09 01 9 26.02 - 02.03

4600 18 43 02 43 22.10 - 26.10

PÅ  
GENSYN
Metalskolen 
Jørlunde 

Slagslundevej 13 
3550 Slangerup

Telefon  
4739 0100

metalskolen@
danskmetal.dk

Grunduddannelse

Overbygningskurser

Temakurser

Politiske kurser
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UNGDOMSKURSER

TILMELDING OG INFO
Du får betalt transporten

Ungdomskurserne er for alle lærlinge, som 
er medlemmer af Dansk Metal. Du kan få 
refunderet transportudgifter, som svarer til 
en standard DSB-returbillet, uanset om du 
rejser med offentlig transport, eller du kører 
selv. Vi sætter beløbet ind på din NemKonto 
efter kurset – husk dokumentation.

Kontakt din lokale Metalafdeling i god tid, 
hvis de skal sørge for flybillet til dig (hvis 
din rejsetid er over fire timer). Ønsker du 
at rejse med tog, skal du selv sørge for din 
togbillet.

Find din Metalafdeling på  
danskmetal.dk/finddinafdeling

Dansk Metal dækker ikke løntab forbundet 
med deltagelse i et ungdomskursus.

ANKOMST OG AFGANG
Du kan tjekke ind fredage fra kl. 20.00.
Alle ungdomskurserne begynder fredage kl. 
21.00 med fælles velkomst på Metalskolen, 
og afrejse er søndage kl. 12.00.

Der er et begrænset antal pladser, og 
tilmelding foregår efter først-til-mølle- 
princippet.



KURSUSKATALOG 2018    DANSK METAL   43

UNGDOMSKONSULENTERNE 

JONAS MOLTZAU GADEGAARD
Ungdomskonsulent
Midt- og Nordjylland 

JACOB FOGPETERSEN
Ungdomskonsulent
Dansk Metal 

KRISTINA KRISTENSEN
Ungdomskonsulent
Syddanmark

KASPER VINCENT JOHANSEN 
Ungdomskonsulent
Hovedstaden og Sjælland

TILMELD DIG PÅ  
DANSKMETAL.DK/UNGDOMSKURSUS

Der er et begrænset  
antal pladser, og tilmelding foregår efter 

først-til-mølle-princippet. 
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NY I METAL UNGDOM 
HVORNÅR? 
23.-25. marts 2018
 
Vi giver dig en introduktion til teorien bag 
det danske arbejdsmarked samt redskaber 
til, hvordan du som lærling kan få indflydel-
se på dine rettigheder og din uddannelse. 

Du bliver i løbet af kurset klogere på: Den 
danske model, trepartsforhandlinger, hvem 
der laver overenskomster og vigtigheden af 
en rigtig fagforening.

Kurset er rigtig godt for dig, som er interes-
seret i lokalt ungdomsarbejde. 

BYG DIN EGEN ROBOT 
HVORNÅR? 
23.-25. marts 2018

Bliv klogere på robotter og robotteknolo-
gi på dette kursus, hvor du også selv skal 
bygge en robot på FabLab RUC.

Flere virksomheder bruger robotter i pro-
duktionen, og det stiller krav til de faglærte 
industriarbejdere.

På kurset sætter vi fokus på udviklingen 
af robotter og robotteknologi, og på hvad 
udviklingen kommer til at betyde for dig i 
fremtiden.

TEAMBUILDING 
HVORNÅR? 
4.-6. maj 2018
 
Nogle arbejdsteams eller sportsteams opnår 
bedre resultater end andre, fordi de er 

effektive, gode til at samarbejde og har en 
høj motivation. Men hvordan skaber man 
fundamentet for at et team, fx på arbejds-
pladsen, fungerer godt sammen?

Dette kursus handler om, hvordan klarhe-
den om roller, ansvar og spilleregler skaber 
større tryghed og motivation hos de enkelte 
i teamet. Du kommer til at arbejde med din 
personlige drivkraft, din motivation, og du 
får tips og konkrete værktøjer til at styrke 
teamets performance.

Kurset afholdes i samarbejde med 
 CoastZone, som er Danmarks førende 
 leverandør af teambuilding events.

BLIV EN STÆRK 
FORHANDLER 
HVORNÅR? 
4.-6. maj 2018

Hvordan forhandler du dig frem til fx mere 
i løn eller personalegoder på din arbejds-
plads?
På dette kursus bliver du i stand til at 
forberede og udføre forhandlinger på din 
arbejdsplads til gavn for dig og måske andre 
lærlinge. Du lærer altså at sætte din egen 
’dagsorden’ som forhandler. 

Vi lægger vægt på praktiske øvelser, og på 
hvor vigtigt det er at forberede sig inden 
selve forhandlingen. Du får også indsigt i 
de psykologiske spil, der foregår rundt om 
forhandlingsbordet. 

Efter dette kursus har du forudsætningerne 
for at gå i gang med at forhandle på din 
arbejdsplads.
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ARBEJDSMILJØ FOR 
LÆRLINGE 
HVORNÅR? 
26.-28. oktober 2018

På dette kursus i arbejdsmiljø får du viden 
om både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
Du vil få kendskab til hvilke pligter en 
arbejdsgiver har, for at sikre dig og dine 
kollegers sikkerhed på arbejdet.

Vi klæder dig på i forhold til relevante regler 
og lovgivning inden for arbejdsmiljø. Vi 
giver dig også viden om, hvad du og kolle-
gerne selv kan gøre for at undgå fysisk og 
psykisk nedslidning.

3D PRINT 
HVORNÅR? 
26.-28. oktober 2018

Fremtiden er printet. Danske virksomheder 
investerer mere og mere i 3D printere, for 
hurtigt at kunne printe fx reservedele, og 
derved slippe for lageromkostninger og 
leveringstid. 
Kurset præsenterer en omfattende intro-
duktion til Additive Manufacturing (AM), 
også kendt som 3D print. Du bliver intro-
duceret for det mest fundamentale ved 
teknologien, mulighederne for benyttelse 
af 3D printere i industrien og fremtidige 
tendenser. 
Kurset involverer deltagerne i åbne diskus-
sioner og opgaver, og er skræddersyet til at 
give de nødvendige værktøjer til at forstå 
teknologien for 3D print og udnyttelse af 
mulighederne.

eSPORTINSTRUKTØR  
 GRUNDKURSUS  
HVORNÅR? 
23.-25. november 2018

Uddannelsen har fokus på, hvordan man 
sikrer læring og udvikling hos sine udøvere, 
og hvordan man som underviser skaber et 
sundt spilmiljø med fokus på en balanceret 
hverdag og gode rammer, som udøverne 
trives i både fysisk og mentalt. 

PROJEKTLEDELSE
HVORNÅR? 
23.-25. november 2018

Mange virksomheder efterspørger med-
arbejdere med projektlederkompetencer, 
fordi flere arbejdsopgaver er blevet mere 
komplekse og involverer flere parter, både i 
og uden for virksomheden. 

Projektledelse kræver evne til at strukturere 
opgaver, klar og tydelig ansvarsfordeling og 
planlægning. På dette kursus får du indsigt 
i, hvad projektledelse kræver. Du får også 
konkrete tips og redskaber, som du kan 
bruge, hvis du skal være tovholder eller 
projektleder på dit arbejde.

Kurset er rigtig godt for dig, der gerne vil 
kunne byde ind på større projekter, opgaver 
på arbejdet eller for dig, som fx er interes-
seret i lokalt ungdomsarbejde.
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FIU LIGESTILLING
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KURSUS
INDHOLD
 
   Din rolle som 
 stressvejleder

   Hvad er stress?

   Find vejen til et sundt 
liv gennem værdiaf
klaring

   Holdnings og videns
udveksling

   Forventninger til dig 
selv, kolleger og jobbet

   Kreative løsninger

   Stress og køn

   Mental træning skaber 
ro i kroppen 

   Mindfulness  at hvile i 
nu og her

   ”Find dig ikke i stress®”

Baggrund
Dette er grundkurset i et forløb af flere mo-
duler, hvor du udvikles til at blive en yderst 
kompetent stressvejleder. Vi har gennem 
hele kurset fokus på dig og dine kolleger. 

På dette modul lægger vi vægt på, at du får 
en faglig velfunderet viden om hvad stress 
er, hvordan kroppen reagerer og hvilke fak-
torer, der udløser stress. Derudover får du 
nogle konkrete og effektive værktøjer med 
hjem, som vil berige dig og dine omgivelser. 
”HAN - HUN - fra stress til trivsel gennem 
samspil” tager udgangspunkt i erfaringer fra 
din dagligdag. 

Ligeledes tager vi hele kurset igennem 
kønsbriller på, hvilket giver kurset en ekstra 
spændende dimension.

Vi vil sætte fokus på værdier, holdninger og 
forventninger til et job med trivsel, samar-
bejde og sundhed i fokus!

ANSØGNING VIA DIN LOKALE 
 AFDELING
Vi skal gøre opmærksom på, at Dansk Metal 
har et begrænset antal pladser.

STRESS
VEJLEDEREN 1 
HAN – HUN – fra stress til 
trivsel gennem samspil 

KURSUSPERIODE
Der gennemføres  
1 kursus i foråret og  
1 i efteråret.

VARIGHED
Hold 1 
07.02 - 09.02
Hold 2 
05.09 - 07.09

Stressvejlederen 1  
er første forløb ud af 4.  

Du kan finde flere  
oplysninger på 

fiu-ligestilling.dk
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A/S BESTYRELSES
UDDANNELSE 
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STED
 
Konventum 
LO-skolen

Gl. Hellebækvej 70 
3000 Helsingør

konventum.dk
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KURSUS
INDHOLD
 
   Strategi

   Virksomhedsregnskab

   Selskabsledelse 

   Ledelsesopgaver i 
bestyrelsesarbejdet 

   Research og strategisk 
kommunikation

Kender du din rolle og dit ansvar som medarbejder-
valgt bestyrelsesmedlem? 

Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt at deltage 
aktivt og udfordrende. Det gælder også for medar-
bejdervalgte. 

Du har en særlig viden om den daglige drift, 
 samarbejdet og systemerne i virksomheden, som er 
vigtig viden i bestyrelseslokalet. 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har 
 samme opgaver, pligter og ansvar som de general-
forsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Det 
 kræver, at du har et grundigt indblik i, hvad det 
kræver at sidde som medarbejdervalgt. 

Uddannelsen henvender sig til alle medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser.

FORUDSÆTNING
Valgt A/S bestyrelsesmedlem - ansøg via din lokale 
afdeling. 

A/S BESTYRELSES
UDDANNELSE
Basisuge 1 og 2

KURSUSPERIODE
Kursusnr.: 5030180001
Modul 1 
26.02 - 02.03
Modul 2 
28.05 - 01.06

Kursusnr.: 5030180011
Modul 1 
10.09 - 14.09
Modul 2 
19.11 - 23.11



TILMELD 
DIG PÅ
metalferie@
danskmetal.dk 
eller 4739 0100 HYGGE OG  

SJOV FOR  
HELE FAMILIEN

MetalFerie
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Sommerferie for  
hele familien. En sjov 
og oplevelsesrig uge  

på Metalskolen.

Læs mere på 
danskmetal.dk/

metalferie
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DANSK METAL
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk


