
Praktiske oPlysninger

kursusform: 
2-dags internatkursus

Dato og sted: 
30.-31. oktober 2010 på Esbjerg 
Højskole (FIU-nr. 2014-10-00-00) 
eller 
27.-28. november 2010 på Lo-skolen i 
Helsingør (FIU-nr. 2014-10-00-01)

kurset starter: 
Lørdag kl. 10.00 og slutter søndag 
kl. 12.00 med frokost
Der vil være mulighed for at komme 
fredag aften (husk tilmelding)

Praktiske oplysninger:
FOA dækker transport (billigste offent-
lige transport) og ophold.

tilmelding:
Tilmelding via din lokale afdeling
– find din lokale afdeling på: 
www.foa.dk/afdelinger 
Oplys FIU-nr. ved tilmelding.

tilmeldingsfrist: 
Senest 30. august 2010

Tilmelding via din lokale afdeling 
– find din lokale afdeling på: 
www.foa.dk/afdelinger 

tilmeldingsfrist: 
30. august 2010

Vil Du 
uDforDre 
Dig selV?

”smag” på det at være 

tillidsvalgt (tr)



- Hvad betyder dit arbejde for dig?
- Hvad påvirker og forandrer dit fag og
 din arbejdsplads?
- Hvilken indflydelse har den politiske 
 diskussion på din arbejdsplads?
- Hvordan kan kommunikation være 
 med til at forandre dig og dine 
 omgivelser?

FOA afholder nu kurset for 
dig, der gerne vil være 
med til at udvikle dit fag 

og din arbejdsplads.

Vil du have større indflydelse og samtidig 
hjælpe dine kolleger med at få det? 
Så meld dig til ”smagedagene”.

Læs mere om det at være tillidsvalgt på: 
www.foa.dk/tillidsvalgt 

udbytte af ”smagedagene”
Når kurset er færdigt, vil du: 
- Kunne vurdere, om du har lyst til, at 
 stille op som tillidsrepræsentant på 
 din arbejdsplads.
- Have kendskab til rollen som tillids-
 repræsentant.
- Kende de muligheder, der er for en 
 tillidsrepræsentants faglig og person-
 lig udvikling.

Vil du udfordre dig selv?

”smag” på det at være 
tillidsvalgt

Har du en tillidsrepræsentant i maven, så 
meld dig til og få viden om det at være 
tillidsrepræsentant.

kom til ”smagedagene” hos foa
Her kan du møde en tillidsrepræsentant, der 
fortæller om sin hverdag og uddannelse. 
Du vil endvidere møde en politiker fra for-
bundet, der fortæller om FOAs politik og 
værdier.

Du vil også høre om, 
hvilke muligheder der 
er for din faglige og 
personlige udvikling.


