Fødevareforbundet NNFs grunduddannelse
Hvad indeholder den?
Hele grunduddannelsen er bygget op om din inddragelse i kursusforløbet. Meget af
undervisningen vil foregå i mindre grupper, hvor din erfaring vil være en stor del af indholdet. Der
vil også være mulighed for debat i det store undervisningslokale. Undervisningen er tilrettelagt, så
alle kan være med - vi vil tager udgangspunkt i dine erfaringer og muligheder.
Kurset henvender sig til alle medlemmer, som har lyst til at få et indblik i Fødevareforbundet NNFs
faglige arbejde. Tillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte har første prioritet.
Grundforløbet afholdes i 4 moduler plus et OK-modul målrettet overenskomster.

Modul 1:
Vi sætter fokus på at skabe fællesskab på arbejdspladsen. I gennem dialog og øvelse, vil du få gode
ideer og værktøjer, der giver dig mulighed for at skabe fællesskab på din arbejdsplads. Vi vil
arbejde med dette gennem hele forløbet.

Modul 2:
Den Danske Model: Du får viden om Den Danske Model. Vi vil prøve på, at skabe en vis
sammenhæng, overblik og forståelse for Den Danske Model og med fokus på din rolle og dit
ansvar.
Kommunikation: Igennem hele uge vil kommunikation være i fokus. Du vil blive indført i nogle af
de begreber, der ligger bag al god kommunikation. Men ikke bare det, du vil få masser af lejlighed
til at øve dine evner til at kunne kommunikere og det i et rum, hvor det er tilladt at ramme lidt ved
side af. Kommunikationen vinkles også i forhold til nye kolleger og fagbevægelsens synlighed.

Modul 3:
Kontingent: Vi taler om kontingentet, hvem der bestemmer kontingentets størrelse og gennemgår
hvad pengene bliver brugt til.
Samarbejdsaftalen og arbejdsmiljøudvalget: Du vil få et indblik i de to arbejdsplads udvalg. Vi se
henholdsvis på aftalen og lovgivningen.
Forhandling: Vi kommer lige til at berøre de ting du skal være opmærksom på i forbindelse med en
forhandling.
IP pension: Du får et indblik i hvordan vores arbejdsmarkedspensioner er sammensat.
Arbejdsmiljø: Du vil blive orienteret om arbejdsmiljøsystemet og de tillidsvalgtes rettigheder og
pligter, og du får en kort gennemgang af love og regler på arbejdsmiljøområdet. Vi kommer også
ind på, hvad er psykisk arbejdsmiljø og hvilken betydning det har for ansatte på Fødevareforbund
NNFs arbejdspladser
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Modul 4:
Vi samler op på det med at skabe fællesskab på arbejdspladsen.
Forbundsmanden kommer med et oplæg om Fødevareforbundet NNFs faglig/politiske arbejde.
Vi afholder TUS (den tillidsvalgte uddannelsessamtale). Der bliver sat fokus på dine arbejdsopgaver
og dine behov for udvikling. Vi sætter også fokus på hele uddannelsesområdet.

OK-modul:
Overenskomst: Vi ser på de overenskomster som Fødevareforbundet NNF er en del af.
Kursusholdet vil blive delt i mindre grupper, alt efter hvilken overenskomst de arbejder under, for
dermed at kunne gå tættere på de enkle overenskomster.
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