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Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter og talsmænd 
Grunduddannelsen er for dig, der er nyvalgt tillidsrepræsentant, talsmand, tillidsrepræsentantafløser, SU-
repræsentant eller tidsstudierepræsentant. Grunduddannelsen klæder dig på til dit tillidshverv. 

Efter deltagelse på grunduddannelsen står du endnu stærkere som repræsentant for Fødevareforbundet 
NNF. Vi har fokus på at udvikle samarbejdet med ledelsen, kolleger og andre tillidsvalgte på din 
arbejdsplads. Uddannelsen er med til at styrke dig i din indflydelse på din arbejdsplads, så du kan varetage 
dine kollegers interesser bedst muligt. På alle modulerne er fællesskabet på arbejdspladsen og 
sammenholdet gennem medlemskab af Fødevareforbundet NNF en del af det, vi arbejder med. 

Grunduddannelsen består af fem moduler: 

Modul 1: Dine opgaver som tillidsvalgt 

På dette modul arbejder vi med din rolle og hvilke opgaver, du har som tillidsvalgt. Du tager de 
første skridt på din udviklingsrejse som tillidsvalgt - hvordan vil du være tillidsvalgt. Vi arbejder 
med den danske model og det fundament, du står på som tillidsvalgt. 

Modul 2: Kommunikation med fokus på relationer 

Vi kommunikerer hele tiden. Kommunikation er et af dine vigtigste redskaber i forbindelse med 
dit tillidshverv. På modulet arbejder vi med kommunikation generelt, kommunikation med fokus 
på relationer, kommunikation til mange og kommunikation en til en. 

Modul 3: Den gode arbejdsplads 

På dette modul er den gode arbejdsplads i centrum. Her arbejder du med det psykiske 
arbejdsmiljø, samarbejdet med arbejdsmiljørepræsentanten om den sunde arbejdsplads. På 
modulet får du indblik i, hvilke efteruddannelsesmuligheder der er for dig og dine kolleger, og du 
bliver inspireret til at sætte efteruddannelsen på dagsordenen på din arbejdsplads. 

Modul 4: Indflydelse på arbejdspladsen og i samfundet 

Indflydelse er hjørnestenen i den tillidsvalgtes arbejde. På modulet arbejder vi med indflydelse på 
din arbejdsplads igennem formelle organer som SU og den uformelle indflydelse, du kan få i dit 
daglige virke. Vi vil have fokus på Fødevareforbundet NNF’s arbejde for at få politisk indflydelse 
for at fremme fødevarearbejdernes interesser. 

Modul 5: Dit personlige lederskab 

Tillidsvalgte er ofte uformelle ledere, som går foran og viser vejen til fællesskabet og den gode 
arbejdsplads. Vi arbejder med at skabe følgeskab igennem inddragelse af kollegerne. 

Modulet afsluttes med den tillidsvalgtes kompetenceafklaring (TUS). Her får du styr på, hvilke 
opgaver du vil blive endnu bedre til. Resultatet er en plan med tilbud om kurser, der matcher dine 
behov, så du kan fortsætte din udvikling som tillidsvalgt. 

 

Tilmelding til grunduddannelsen gøres nemt ved at kontakte næstformanden i din lokale NNF-afdeling. 


