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FOA er Danmarks tredjestørste fagforening. Siden 1899
har vi kæmpet for bedre løn- og arbejdsforhold til vore
medlemmer. Hovedopgaven er at indgå overenskomster,
som sikrer en god løn samt moderne og ordnede arbejdsvilkår. Det er FOA, der aftaler din løn, dine tillæg, din
arbejdstid, din pension, dine barselsregler, dine ferieregler
og dine muligheder for uddannelse. Vores opgave i FOA
er at slås for din tryghed. Ved at stå sammen i FOA, står
hvert enkelt medlem meget stærkere. Og med den fælles
styrke optræder vi slagkraftigt.
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Er du medlem af FOA?

• Har du en anden etnisk baggrund end dansk?
• Har du lyst til at være mere aktiv i fagbevægelsen?
• Har du lyst til at styrke fællesskabet på din arbejdsplads?
Kursusbeskrivelse

Dette er et kursus for FOA-medlemmer med anden etnisk baggrund end
dansk, og på 4. dagen også for tillidsrepræsentanten (TR) på arbejdspladsen.
På kurset sætter vi fokus på etnisk ligestilling både i fagbevægelsen og på
arbejdspladserne. Vi finder det vigtigt, at også etniske minoriteter deltager aktivt og ligeværdigt i udviklingen af arbejdspladsen og det fagpolitiske
arbejde.
Din tillidsrepræsentant spiller en stor rolle på arbejdspladsen, og på den sidste kursusdag vil din tillidsrepræsentant deltage og være med til at diskutere
egen rolle som tillidsrepræsentant, arbejdspladskultur og personalepolitik.
På kurset vil du komme til at arbejde med følgende emner

• Faglige problemstillinger
•
•
•
•

fra din arbejdsplads
Demokrati i Danmark
Faglighed, fællesskab og
værdien af en mangfoldighed
Netværk
Integration som en del af arbejdspladsens personalepolitik

• Værdier på arbejdspladsen
• Etnisk ligestilling
• Arbejdspladskultur og
k ulturforståelse
• Kultur og tværkulturel
kommunikation
• FOAs 11 serviceløfter.

På alle FOAs kurser er du og dine erfaringer det vigtigste.
Kurset skal give dig lyst til at deltage i de aktiviteter, der er i din lokale FOAafdeling, og til at være med til at udvikle din arbejdsplads.
Det er vigtigt for arbejdspladsen og FOA, at se den etniske mangfoldighed,
som en værdifuld del af samfundet.
Vi glæder os til at se dig og andre FOA-medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk!

• Kurset afvikles som lokalt dagkursus fra kl. 8-16. FOA betaler alle
udgifter til tog- og busbilletter.

• FOA betaler din løn i alle 4 dage,
du er på kursus, og der serveres
rundstykker og kaffe samt frokost
hver dag på kurset.

• Du skal tilmelde dig i din lokale
FOA-afdeling. Du skal søge fri hos
din arbejdsgiver. Spørg gerne din
tillidsrepræsentant om hjælp.
Har du andre spørgsmål til kurset,
kan du kontakte Hanne B. Lund
i forbundet på tlf.: 46 97 23 75.

• Når du får en bekræftelse på din
deltagelse på kurset, får du også
oplysninger om adresse, tidspunkter, transportmuligheder m.v.
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