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DU SKAL PÅ
KURSUS!
Det kræver en god portion viden
at udfylde rollen som tillids- og
arbejdsmiljørepræsentant. Og det
kræver motivation løbende at gøre
en forskel for kollegerne. Det får du
på vores kurser på Metalskolen.
Hvis du endnu ikke har gennemført
grunduddannelsen, så meld dig til!
Har du gennemført grunduddannelsen,
er der mange overbygnings-, tema- og
flexkurser, der kan styrke dig som tillidsvalgt.
Du er et naturligt samlingspunkt på
din arbejdsplads som tillids- eller
arbejdsmiljørepræsentant. Kollegerne
stoler på dig og kommer til dig med
spørgsmål om alt fra timeløn, tillæg,
arbejdsskader, psykisk arbejdsmiljø og
samarbejdsvanskeligheder til efter- eller
videreuddannelse. Du forhandler jeres
vilkår og lokalaftaler med arbejdsgiveren.
Du er med til at sikre et ordentligt psykisk
arbejdsmiljø og forebygge nedslidning.

SE MERE PÅ
danskmetal.dk/
kurser

Vi ser det som en af vores fornemste
opgaver at klæde dig godt og grundigt
på til rollen. Men du får meget mere end
uddannelse og kompetenceudvikling. Du får
også et utroligt stærkt netværk med alle de
andre tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.
I kommer til at dele viden og erfaring, og
det giver dig et solidt fundament, som
du kan bruge på din egen arbejdsplads.
Metalskolen danner en fantastisk
ramme om at klæde dig på til rollen
som tillidsvalgt, om styrkelse af dit
netværk, og – ikke mindst – det stærke
fællesskab, Dansk Metal repræsenterer.
Kort sagt: Læring, relationer og fællesskab.
Vi glæder os til at se dig!
Morten Madsen
Direktør

Måske skal du hjælpe med at få
samarbejdet på skinner igen. Måske står
du over for at skulle organisere kolleger og
forklare vigtigheden af, at I står sammen på
arbejdspladsen – og hvilke konsekvenser
det kan have, hvis I ikke gør det.

KURSUSKATALOG 2023

DANSK METAL 5

VELKOMMEN!
Dansk Metal tilbyder uddannelser
og kurser til dig, der er tillidsvalgt
eller overvejer at blive det.
I dette katalog finder du et overblik
over de uddannelses- og kursustilbud,
der er på programmet i 2023 Der er
både grunduddannelser for tillids
repræsentanter og arbejdsmiljø
repræsentanter, overbygningskurser,
politiske kurser og temakurser.

GRUNDUDDANNELSEN
Dansk Metals grunduddannelse
består af tre moduler for henholdsvis
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø
repræsentanter samt et fjerde fællesmodul.
På grunduddannelsen får du viden om
rollen som tillidsvalgt, organisering
af arbejdspladsen, forhandling,
overenskomsten og arbejdsmiljøet.
På grunduddannelsen udvikler du
dine faglige kompetencer og får gode
relationer til tillidsvalgte fra hele landet,
der er i samme situation som dig.
Jeres fælles erfaringer kan blive en
vigtig del af dit faglige fundament.
Du gennemgår også en personlig udvikling
i løbet af grunduddannelsen. Du styrkes
til at tage ordet, ‘stå frem for en sag’ og
udfylde rollen ‘som den første blandt
ligemænd’. Og sidst, men 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

6 DANSK METAL

KURSUSKATALOG 2023

vil gøre en forskel for medlemmerne,
arbejdspladserne og samfundet!

MULIGHEDER EFTER
GRUNDUDDANNELSEN
Metalskolen tilbyder en lang række
overbygningskurser, politiske kurser
og temakurser. Du kan dygtiggøre dig
yderligere indenfor områder, som fx
forhandling, organisering, samarbejde og
konflikthåndtering, psykisk arbejdsmiljø
m.m. På overbygningskurserne får
du udover ny viden mulighed for at
sparre med underviserne og andre
tillidsvalgte om de konkrete udfordringer,
der skal løses på din arbejdsplads.
Du skal som hovedregel have gennemført
grunduddannelsen for at deltage på
overbygningskurserne og politiske
kurser, mens det allerede efter G2 er
muligt at deltage i temakurserne.

UNDERVISNINGSFORMEN
Undervisningen på Metalskolen veksler
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 friskt input og kendskab til de helt
aktuelle faglige sager og udfordringer.

OVERBYGNINGSKURSER
– 50/50-KONCEPTET
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
underviseren udarbejder du konkrete
handlingsplaner for, hvordan du kommer
videre med din faglige udfordring.
50/50-kurserne kan du deltage på
flere gange – og når du står overfor
en større faglig udfordring, der falder
indenfor kurserne: Samarbejde
og psykologi og Forhandling og
lokalaftaler, søger du kurset igen, og
fremsender en motiveret ansøgning.

Undervisningen og de tværfaglige
aktiviteter er tænkt sammen, så
du får styrket dine kompetencer,
udvidet dit netværk og oplever, at du
er en del af et stort fællesskab.
I god tid inden du skal på Metalskolen,
bliver du informeret nærmere om selve
kurset, samt hvilke tværgående aktiviteter
du har mulighed for at deltage i.

FLEKSKURSER
Vælg det kursus du har mest lyst til
– eller vælg to! Find de kurser, der er
markeret med ‘Dette er et flekskursus’.
Flekskurserne afvikles, så du først tager det
ene kursus fra mandag formiddag til onsdag
kl. 12.00. Herefter kan du tage hjem eller
du kan fortsætte med et nyt kursus frem til
fredag middag. Du kan også vælge kun at
tage kurset, der begynder onsdag middag
og slutter fredag. Hvis du vælger at tage to
kurser, vil du på en uges kursus få indblik
og nye værktøjer indenfor to områder.

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
Ved siden af undervisningen inviterer vi
dig til at deltage i en række forskellige
tværgående aktiviteter. Her har du mulighed
for at blive endnu klogere på et relevant
emne eller en faglig/politisk problemstilling,
diskutere og skabe relationer til dine
medkursister og få rørt kroppen lidt.

LÆRING

RELATIONER

FÆLLESSKAB

TVÆRGÅENDE
AKTIVITETER
Aktiv fritid: Alt efter vind
og vejr gennemføres aktive
fritidsarrangementer, hvor
deltagerne dyrker eller
motiveres til at dyrke en eller
anden form for sport
– mountainbike i skoven,
løb rundt om Buresø, en
rask gåtur, svømning og
saunagus eller cirkeltræning
– mulighederne er mange.
It-cafe: I tilknytning til grund
uddannelserne udbydes der
i nogle uger it-cafe, hvor
eksperter fra Metalskolen
instruerer i brugen af relevante
programmer i relation til TR/
AMR-opgaverne og den
aktuelle undervisning: Word,
Excel, PowerPoint m.m.
Metaldialog: Faglige eksperter
fra Dansk Metal præsenterer
en relevant faglig/politisk
problemstilling og lægger
op til dialog med deltagerne.
Hensigten er, at både
deltagere og oplægsholder
får udbytte med hjem.

KURSUS
STEDET
Alle kurser afvikles
på Metalskolen
Jørlunde.
Her er 135 enkelt
værelser med
bad/toilet og
desuden en lang
række faciliteter
fx svømmehal,
sauna, trænings
center med bl.a.
løbebånd, tv,
billard, tennisbane
og petanque.
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GRUNDUDDANNELSER
FOR TR OG AMR
G1
AMR’s
opgaver

G1

G2

Forebyggelse
af det fysiske
arbejdsmiljø

G2
TR’s
opgaver

OK og
lønforhandling

GRUNDUDDANNELSEN
G1 TR
TR’s opgaver
G1 AMR
AMR’s opgaver
G2 TR
TR som forhandler
G2 AMR
Forebyggelse af det
fysiske arbejdsmiljø
G3 TR
Organisering og lokalaftaler
G3 AMR
Systematisk arbejdsmiljø
G4
Kommunikation og involvering

G3

G4

Systematisk
arbejdsmiljø

G3

Kommunikation
og involvering

Uddannelsesbevis

TR
og lokalaftaler

OVERBYGNINGS
KURSER*
Psykologi og samarbejde
Forhandling og lokalaftaler
100% organisering

TEMAKURSER
Psykisk arbejdsmiljøog den
svære samtale
Rørprislistekursus
Knæk et årsregnskab
Klubkassererkursus
Temakursus for TR/AMR i
kommuner og regioner
Opdateringsseminar for
offentlige tillidsrepræsentanter
OK/SU
Skriv og bliv læst
Opdateringsseminar for
offentlige tillidsrepræsentanter

POLITISKE KURSER
Politik og samfund
EU og international
fagbevægelse
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GRUNDUDDANNELSER

KURSUSINDHOLD
> Forståelse af tillids>
>
>
>
>
>

repræsentantens
(TR’s) opgaver
Hvilke ansvar og
rettigheder TR har
Samarbejdet med
arbejdsgiveren
Overenskomstforståelse
Faglig organisering
på din arbejdsplads
Den Danske Model
Dansk Metals indsats

KURSUSPERIODE
16.0120.01
30.0103.02
27.0203.03
27.0331.03
24.0428.04
12.0616.06
21.0825.08
23.1027.10
13.1117.11
11.1215.12
FORUDSÆTNING
tillidsrepræsentant,
klubbestyrelsesmedlemmer
og andre fagligt
interesserede.
VARIGHED
5 dage
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GRUNDKURSUS 1
TR
Tillidsrepræsentantens opgaver
Du får en grundig introduktion til tillids
repræsentantens rolle.
Igennem gruppearbejdet med cases får
du præciseret hvad dit ansvar er, hvilke
rettigheder og opgaver du har som
tillidsrepræsentant.
På kurset lærer du at bruge overenskomsten
som et redskab til at finde løsningerne på
arbejdspladsen.
Vi sætter fokus på organisering på din
arbejdsplads, hvordan alle dine kolleger bliver
medlemmer, og hvordan de fastholdes i
Dansk Metal.
Du får kendskab til Den Danske Model,
fagforeningers og arbejdsgivers samarbejde,
samt Dansk Metals betydning for bedre løn og
arbejdsvilkår.
Under kurset får du indsigt i, hvad din lokale
metalafdeling kan gøre for dig og dine
kollegaer.

> Arbejdsmiljø

>
>
>
>
>

repræsentantens
rolle, ansvar og
pligter
Arbejdsmiljø
organisationen
Ansvarsområder
Arbejdsskader
Den Danske Model
Kommunikation

KURSUSPERIODE
30.0103.02
06.0310.03
12.0616.06
21.0825.08
13.1117.11
FORUDSÆTNING
Nyvalgte arbejdsmiljø
repræsentanter og
andre med interesse
for grundlæggende
arbejdsmiljø.
VARIGHED
5 dage

GRUNDUDDANNELSER

KURSUSINDHOLD

GRUNDKURSUS 1
AMR
Arbejdsmiljø
repræsentantens opgaver
Kurset giver dig en grundig introduktion
til, hvad det vil sige at være arbejdsmiljø
repræsentant, og hvad din rolle er som
rådgiver.
På kurset får du overblik over arbejdsmiljø
området, herunder gældende arbejdsmiljø
lovgivning, og du lærer hvor du finder
relevante oplysninger til at støtte dig i dit
arbejde som arbejdsmiljørepræsentant.
Du får inspiration til at få sat arbejdsmiljøet
tydeligt på dagsordenen og viden om din rolle,
dit ansvar og dine pligter som arbejdsmiljø
repræsentant. Vi ser på de muligheder, du
har som AMR, og hvordan du får kolleger og
ledelsen til at fokusere mere på arbejdsmiljøet
i din virksomhed.
Kurset giver også en introduktion til
den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor
organiseringen indgår som forudsætning for
et godt arbejdsmiljø. Derudover berøres de
grundlæggende regler for overenskomsten
vedrørende valg og samarbejde.
En repræsentant fra Miljø og
Socialsekretariatet orienterer om
arbejdsskadesager.
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GRUNDUDDANNELSER

KURSUSINDHOLD
> Overenskomstens
>
>
>
>

muligheder i en
lokalforhandling
Forhandlingsteknik
Forhandlingsforløb
Forhandling af
lokalaftaler
Det fagretslige
system

KURSUSPERIODE
16.0120.01
06.0210.02
06.0310.03
27.0331.03
17.0421.04
08.0512.05
21.0825.08
18.0922.09
09.1013.10
23.1027.10
20.1124.11
FORUDSÆTNING
Gennemført
Grundkursus 1 TR.
VARIGHED
5 dage
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GRUNDKURSUS 2
TR
TR som forhandler
Kursets hovedtema er forhandling og
forhandlingsteknik. Der vil blive afviklet
et “rollespil” omhandlende lokale
lønforhandlinger, hvor deltagerne tildeles de
forskellige roller.
På kurset arbejder vi med forhandlings
teknik, fra forberedelse over forhandling til
forhandlingsresultat.
Dette vil give dig redskaber til at kunne
gennemføre en lønforhandling i
virksomheden.
Kurset vil samtidig styrke dig i det faglige
arbejde, organisering og fastholdelse af dine
kollegaer på arbejdspladsen.
Du vil møde en repræsentant fra forhandlings
sekretariatet, der vil gennemgå Dansk Metals
arbejde med overenskomsterne.

> Støj
> Forebyggelse
> Tunge løft, træk og
>
>
>
>

skub (ergonomi)
Kemi
Ventilation
Rundering
APV

KURSUSPERIODE
23.01-27.01
06.02-10.02
27.03-31.03
17.04-21.04
28.08-01.09
09.10-13.10
11.12-15.12
FORUDSÆTNING
Gennemført
Grundkursus 1 AMR.

GRUNDUDDANNELSER

KURSUSINDHOLD

GRUNDKURSUS 2
AMR
Forebyggelse af det
fysiske arbejdsmiljø
På kurset lærer du om de forskellige
belastningers skadevirkninger, herunder
hvilken lovgivning der findes på området.
Du får inspiration til, hvordan du sammen
med dine kolleger får sat arbejdsmiljøet
på dagsordenen. Du får også gode ideer
til, hvordan I kan forbedre det fysiske
arbejdsmiljø.
Kurset bidrager desuden med konkret viden
om, hvordan du kan kortlægge arbejdsmiljøet,
og du får metoder til at udføre runderinger
samt viden om arbejdspladsvurderingens
muligheder.

VARIGHED
5 dage

KURSUSKATALOG 2023
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> Udarbejdelse
>
>
>
>

og indgåelse af
lokalaftaler
Uddannelsesmuligheder
1-til-1-samtaler
Informationsteknik
Modtagelse af nye
kolleger

KURSUSPERIODE
30.01-03.02
27.02-03.03
17.04-21.04
08.05-12.05
12.06-16.06
28.08-01.09
18.09-22.09
09.10-13.10
13.11-17.11
11.12-15.12
FORUDSÆTNING
Gennemført
Grundkursus 2 TR.
Valgt som tillids
repræsentant/afdelings
bestyrelsesmedlem.

GRUNDUDDANNELSER

KURSUSINDHOLD

GRUNDKURSUS 3
TR
Organisering og lokalaftaler
Igennem gruppearbejdet med cases får
du præciseret vigtigheden af indgåelsen af
lokalaftaler.
På kurset arbejder vi med udarbejdelsen af
lokalaftaler, fra forberedelse over opbygning til
fortolkning.
Dette vil give dig værktøjer til at kunne indgå
lokalaftaler i virksomheden, til fordel for dig og
dine kollegaer.
Kurset vil samtidig styrke dig i det faglige
arbejde og samtalen med nuværende og
nye kollegaer. Hvordan du involverer dine
kollegaer i det faglige arbejde og skaber
fællesskab på arbejdspladsen.
Du vil møde en repræsentant fra Dansk Metals
Uddannelsessekretariat, der vil informere om
overenskomstens muligheder for uddannelse,
efteruddannelse samt selvvalgt uddannelse.

VARIGHED
5 dage
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GRUNDUDDANNELSER

KURSUSINDHOLD
> Systematisering af
>
>
>

>
>
>
>
>

arbejdsmiljø
indsatserne
Årshjul
Introduktion af
nyansatte
Analyse og
registrering af
tilløb til og nær ved
ulykker
Risikovurdering
Arbejdsplads
brugsanvisninger
Ajourføring ift.
lovgivningen
Lovpligtige
uddannelser
Lovpligtige eftersyn

KURSUSPERIODE
16.01-20.01
27.02-03.03
08.05-12.05
18.09-22.09
13.11-17.11
FORUDSÆTNING
Gennemført Grundkursus
2 AMR samt valgt
arbejdsmiljørepræsentant.
VARIGHED
5 dage
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GRUNDKURSUS 3
AMR
Systematiseringen af
arbejdsmiljøet
På kurset sætter vi fokus på vigtigheden af
at systematisere arbejdsmiljøarbejdet. Når
arbejdsmiljøopgaverne systematiseres, giver
det arbejdsmiljøorganisationen mulighed for
at styre og ensrette indsatsen.
Vi gennemgår en lang række punkter for en
struktureret indsats, som giver dig overblik
over arbejdsmiljøet på din arbejdsplads
og sikrer kontinuerlig opfølgning og
dokumentation. Du får indblik i redskaber og
rutiner, der sikrer, at arbejdsmiljøet bliver en
naturlig del af det at gå på arbejde.
Desuden vil du stifte bekendtskab med
forhandlingsteknik fra forberedelse til en
faktisk forhandling af arbejdsmiljøet.

Kommunikation
Argumentation
Dit kropssprog
Gennemslagskraft
Samarbejdet mellem
de tillidsvalgte
> Organisering
> Tillidsvalgt for alle
> Den faglige- og
politiske situation

>
>
>
>
>

KURSUSPERIODE
16.01-20.01
06.02-10.02
06.03-10.03
27.03-31.03
17.04-21.04
08.05-12.05
12.06-16.06
21.08-25.08
18.09-22.09
09.10-13.10
23.10-27.10
20.11-24.11
11.12-15.12

GRUNDUDDANNELSER

KURSUSINDHOLD

GRUNDKURSUS 4
AMR OG TR
Kommunikation og involvering
Den personlige gennemslagskraft er en
vigtig del af den tillidsvalgtes rolle, når der i
hverdagen skal kommunikeres med kolleger
og ledelse.
Derfor er det DIG, der er i fokus på denne
fjerde og sidste del af grunduddannelsen for
tillidsvalgte.
Du vil via praktiske øvelser arbejde med
troværdighed, klare budskaber og ikke mindst
dit kropssprog.
Trådene samles fra de forrige kurser, så du
afsluttende har overblik over, hvad der skal
til for at organisere medlemmerne på din
arbejdsplads og varetage dine kollegers
interesser.
I løbet af ugen vil en repræsentant fra Dansk
Metals daglige ledelse opdatere dig på den
faglige og politiske situation.

FORUDSÆTNING
Gennemført Grundkursus 3
TR eller Grundkursus 3 AMR.
Valgt tillidsrepræsentant,
arbejdsmiljø
repræsentant eller
klubbestyrelsesmedlem.
VARIGHED
5 dage
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> Personlighedstyper
> Samarbejds- og
kommunikationstræning
> Forebyggelse
og udvikling af
sikkerheds- og
samarbejdskulturen
> Mediation – en
kommunikationsform – og struktur
til konflikthåndtering

KURSUSPERIODE
23.01-27.01
30.01-03.02
28.08-01.09
FORUDSÆTNING
Gennemført Grundkursus 4
eller Psykisk arbejdsmiljø.
Valgt tillidsrepræsentant,
arbejdsmiljørepræsentant
eller bestyrelsesmedlem.
Dette er et 50/50-kursus.
Og ønsker du at
deltage på kurset igen,
skal du fremsende en
motiveret ansøgning. Se
forklaring på side 7.

OVERBYGNINGSKURSER

KURSUSINDHOLD

PSYKOLOGI OG
SAMARBEJDE
Du ved det allerede. Det er ikke nok at kende
det faktuelle om overenskomsten eller
arbejdsmiljøloven. Som tillidsvalgt skal man
også vide noget om hvad det er der sker
imellem mennesker og derved styrke sin egen
evne til at kunne samarbejde, kommunikere
for at kunne sætte sig ind i kollegernes og
arbejdsgiverens måde at tænke på.
På dette kursus sætter vi fokus på, hvad der
skal til for at skabe et godt samarbejdsklima.
Det handler både om din egen
gennemslagskraft og din tillid til dig selv og til
din rolle som tillidsvalgt.
Vi undersøger de mange forskellige typer af
personligheder, der findes på en arbejdsplads,
og du får indsigt og redskaber til, hvordan du
bedst kan håndtere disse forskelligheder.
Kurset giver dig en øget indsigt i de forskellige
psykologiske elementer, der kan være på spil
på din arbejdsplads. Du lærer at afkode dem
og anvende dem målrettet i dit samarbejde
med ledelsen og kolleger. Inden kurset vil du
modtage en opgave, som du skal forberede
dig på, inden vi mødes på Metalskolen.

VARIGHED
5 dage
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OVERBYGNINGSKURSER

KURSUSINDHOLD
> Formulering af
lokalaftaler

> Forhandlingens

FORHANDLING OG
LOKALAFTALER

forberedelse

> Informationssøgning
> Årsregnskabs/
årsrapport forståelse

> Forhandlings
teknikker

> Praktiske øvelser

KURSUSPERIODE
06.0210.02
21.1125.11
FORUDSÆTNING
Gennemført Grundkursus 4.
Samt valgt som tillids
repræsentant /
arbejdsmiljørepræsentant
eller bestyrelsesmedlem.
Dette er et 50/50kursus,
hvilket betyder at du
kommet til at arbejde med
en konkret udfordring
som du selv beskriver.
Ønsker du at deltage
på kurset igen, skal
du fremsende en
motiveret ansøgning.
VARIGHED
5 dage
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I en bladning af teori, gruppearbejde og
træning får du konkrete redskaber til at
forhandle lokalaftaler på din virksomhed, til
gavn for dine kolleger.
Kurset sætter fokus på værdien af
forberedelserne inden selve forhandlingen, og
fremskaffelse af dokumentation der sikrer det
bedst mulige forhandlingsresultat.
Der er mange teorier om forhandlings kunst,
kurset tager udgangspunkt i Harvard teori for
forhandling. Hvordan du bruger forhandlings
teorien i praksis, får du forståelsen for
på kursus.
Kurset sætter dig i stand til at forbedre
forhandlingerne af lokalaftaler med
udgangspunkt i de ønsker og behov, der er
blandt dine kollegaer.
Årsregnskabet/årsrapporten er et vigtigt
dokument i forberedelsen af forhandlingen
om en lokalaftale, men kan være lidt besværlig
at forstå, derfor får du en introduktion til
forståelse af det årsregnskab/den årsrapport,
som jeres virksomhed aflægger.
Udover praktiske øvelser vil du også få indsigt
i de psykologiske spil, der foregår rundt om
forhandlingsbordet.

> Redskaber til at
>

>

>

>

involvere kollegerne
i det faglige arbejde
Redskaber til at
synliggøre de
resultater, I allerede
har opnået
Teknikker til at sætte
relationerne til
kollegerne i system
Hjælp til at
kortlægge din
arbejdsplads
Konkrete bud på
tiltag, der kan styrke
jeres sammenhold

100% ORGANISERING
Kurset giver dig redskaber til at skabe
fællesskab og gode relationer til dine
kolleger. Det styrker jeres sammenhold
på arbejdspladsen og jeres mulighed for
indflydelse.
Organisering handler ikke kun om at
have mange medlemmer eller en høj
organiseringsgrad. Det handler også om
fællesskabet på arbejdspladsen.
Ved at skabe et stærkt sammenhold og stå
sammen kan I hjælpe hinanden til at få mest
mulig indflydelse på jeres arbejdsliv og vilkår.

KURSUSPERIODE
Kurset oprettes lokalt
efter ønske fra Dansk
Metals lokalafdelinger.
FORUDSÆTNING
Udpeget af den
lokale afdeling.
Valgt tillidsrepræsentant,
arbejdsmiljørepræsentant
eller bestyrelsesmedlem.
VARIGHED
2 dage + 2 dage
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OVERBYGNINGSKURSER

KURSUSINDHOLD

OVERBYGNINGSKURSER
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> Stress
> Krænkende

>
>
>
>
>
>
>
>

handlinger, herunder
mobning og seksuel
chikane
APV
Kortlægning
Vurderingsværktøjer
Arbejdsmiljø
lovgivningen
Sygefravær
Den svære samtale
Vold og trusler
Stor arbejdsmængde
og tidspres

KURSUSPERIODE
24.0428.04
20.1124.11
FORUDSÆTNING
Gennemført Grundkursus
4 samt valgt som tillids
repræsentant eller
arbejdsmiljørepræsentant.
VARIGHED
5 dage

PSYKISK
ARBEJDSMILJØ OG
DEN SVÆRE SAMTALE
På kurset arbejder vi med de forhold på
arbejdspladsen, der påvirker det enkelte
menneske i såvel positiv som negativ retning.
Vi arbejder med forskellige metoder til at
kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, herunder
metoder til at gennemføre en APV på det
psykiske arbejdsmiljø.
Du får viden om de mange forhold, som
fx stress og udbrændthed, der indgår i
begrebet psykisk arbejdsmiljø, og du bliver
klædt på til at genkende de tegn, man udviser,
når belastningerne er for store.
Der bliver desuden undervist i arbejds
miljølovgivningen på området og hvilke
muligheder, du har for at påvirke det psykiske
arbejdsmiljø.
På kurset lærer du, hvordan du, i samarbejde
med kolleger og ledelse, kan sætte det
psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen og
arbejde forebyggende. Du får også konkrete
redskaber til at måle det psykiske arbejdsmiljø
og få indsigt i sammenhængen mellem
mistrivsel, sygdom og dårlig økonomi eller
produktivitet.
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TEMAKURSER

KURSUSINDHOLD

TEMAKURSER

KURSUSINDHOLD
> Brug af Rørprislisten
> Forhandlingsteknik
> Fagretlige regler

RØRPRISLISTEKURSUS

KURSUSPERIODE
06.02-10.02
20.11-24.11

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

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

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

VARIGHED
5 dage

Kurset henvender sig specielt til rørsmede i
Dansk Metal og rørlæggere i Blik og Rør.
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> Principperne for
bogføring
Nøgletal
Revisionspåtegning
Årsberetning
Regnskabsanalyse
Dokumentation til
lønforhandlinger
> Selskabsformer
> Medarbejdervalg til
bestyrelsen

>
>
>
>
>

KURSUSPERIODE
24.04-28.04
FORUDSÆTNING
Valgt tillidsrepræsentant.
VARIGHED
5 dage

TEMAKURSER

KURSUSINDHOLD

KNÆK ET
ÅRSREGNSKAB
Når du har gennemført kurset, vil du
som tillidsrepræsentant kunne bruge
virksomhedens budgetter, regnskaber og
ledelsesberetning i dit TR-arbejde.
På kurset bliver du introduceret
til virksomhedernes årsrapport og
økonomistyring.
Du lærer at analysere et årsregnskab, hvad de
forskellige begreber som dækningsgrad og
soliditetsgrad betyder, og hvad du skal være
opmærksom på.
Du får indblik i forskellige selskabsformer og
betydningen af at benytte retten til at vælge
medlemmer til A/S-bestyrelsen.
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> Regnskabsføring
> Dobbelt bogholderi
> Aflæggelse af

TEMAKURSER

KURSUS
INDHOLD

KLUBKASSERER
KURSUS

regnskab

> Lovgivning

KURSUSPERIODE
23.10-26.10

På dette kursus bliver du fortrolig med
kassererens arbejdsopgaver samt de
grundlæggende principper i bogføring og
lovgivningen omkring skat og bogføring.

FORUDSÆTNING
Valgt klubkasserer.

Kurset gennemgår regnskabsføring, herunder
det dobbelte bogholderis principper,
afstemninger og opstilling af årsregnskab.

VARIGHED
4 dage

Endvidere er der træning i aflæggelse af
regnskabet.
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TEMAKURSER

KURSUSINDHOLD
> Kommunale
overenskomster

> Regionale
overenskomster

> Tillidsmandsregler
> MED-systemet
> Lokale

TEMAKURSUS FOR
TILLIDSVALGTE
I KOMMUNER
OG REGIONER

lønforhandlinger
(lokal løndannelse)

KURSUSPERIODE
08.03-10.03
23.08-25.08
FORUDSÆTNING
Tillidsvalgte eller
suppleanter for disse i
kommuner og regioner.
Kurset er et supplement til
Dansk Metals grundkurser.
VARIGHED
Onsdag middag til
fredag middag
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Temaet på kurset kan være alt fra
lønforhandlinger til lokalaftaler, som
planlægges ud fra de tilmeldte.
Kurset gennemgår eksisterende aftaler og
muligheder i henholdsvis overenskomster og
aftaler inden for KL og RLTN’s område.

> Kommunale
overenskomster

> Regionale
overenskomster

> Statens
overenskomster

KURSUSPERIODE
27.04-28.04
FORUDSÆTNING
Tillidsvalgte eller
suppleanter for disse i
kommuner, regioner og stat.
Kurset er et supplement til
Dansk Metals grundkurser.

TEMAKURSER

KURSUS
INDHOLD

OPDATERINGS
SEMINAR FOR
OFFENTLIGE
TILLIDSVALGTE
Her har du mulighed for at blive opdateret
om det nyeste inden for det offentlige
overenskomstområde.
Der er fælles velkomst og derefter en blanding
af fælles oplæg samt oplæg målrettet hhv.
region, kommune og stat. Der kan også
komme oplægsholdere udefra, som vil være
relevante for alle tre overenskomstområder.

VARIGHED
Torsdag kl. 8.45 til og
med frokost fredag
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SE MERE PÅ
danskmetal.dk/
kurser
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> TDCoverenskomsten

> Samarbejdsudvalget
> Arbejdsretslige
begreber
> Informationssøgning
> Forhandling

KURSUSPERIODE
18.0922.09
FORUDSÆTNING
Der er ingen adgangskrav,
men du skal være
ansat hos TDC.
VARIGHED
5 dage

TEMAKURSER

KURSUSINDHOLD

OK/SU
For TDC-ansatte
Kurset tager udgangspunkt i dine hverdags
erfaringer og din arbejdssituation og udvikler
dig i forhold til dit TRarbejde.
Vi arbejder ud fra dine egne erfaringer
med overenskomsten og dit arbejde i SU.
SUaftalen og overenskomsten gennemgås
grundigt, og alle deltagere får gennem SUspil
kenskab til at arbejde med samarbejdsaftalen.
Kurset giver dig indblik i den faglige
historik – fra Telekommunikationsforbund
til COindustri, du bliver bekendt med de
arbejdsretlige begreber og forretningsgange
samt overenskomstens opbygning, så du kan
anvende den i hverdagen.
Du lærer også, hvor du kan søge viden, og
du bliver fortrolig med samarbejdsaftalen,
og hvordan du kan bruge den i dit daglige
SUarbejde. Sidst, men ikke mindst, får du
indsigt i forhandlingens faser og psykologi.

KURSUSKATALOG 2023

DANSK METAL 31

TEMAKURSER
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> Lær at skrive – ved
>
>
>
>
>

at skrive
Mødeindkaldelser
Invitationer
Oplæg til en tale
Brevskrivning
Test

KURSUSPERIODE
Del 1
27.02-01.03
21.08-23.08
Del 2
27.03-29.03
18.09-20.09
FORUDSÆTNING
Alle medlemmer kan
søge kurset, da det ikke
kræver et tillidshverv.
Bemærk! Samlet ansøgning
til enten hold 1 eller hold 2.

SKRIV OG BLIV LÆST
Del 1 og del 2
På kurset får du 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 har brug for i din dagligdag,
hjemme og i fritiden. Kurset tager i høj grad
udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov,
men vil også indeholde fællesoplæg.
På kurset får du også mulighed for at få testet
dine skriveevner, og du får efterfølgende
personlig vejledning, så du kan arbejde videre
med at skrive efter endt kursus.
Målet er at give dig nye redskaber, der giver
dig lyst til og mod på at skrive.
Du får også kendskab til bøger og pjecer, som
kan hjælpe dig i hverdagen, samt hvor du kan
få undervisning lokalt, hvis du har lyst til og
brug for dette.

VARIGHED
2 × 2½ dag
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POLITISKE KURSER
TEMAKURSER

KURSUSINDHOLD

POLITISKE KURSER

KURSUSINDHOLD
> Overblik over de
politiske partier.

> Indsigt i mediernes

POLITIK OG
SAMFUND

magt.

> Oplæg af Dansk
Metals pressechef.

> Oplæg af Dansk
Metals cheføkonom.
> Oplæg af
forbundssekretæren
fra Dansk Metals
Uddannelses
sekretariat.
> Studietur til Dansk
Metals forbundshus
og Christiansborg.

KURSUSPERIODE
06.03-10.03
23.10-27.10
FORUDSÆTNING
Du skal have gennemført
Grundkursus 4.
Samt valgt som tillids
repræsentant /
arbejdsmiljørepræsentant.
VARIGHED
5 dage
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På dette kursus 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 sammenligner
partierne og får et indblik i, hvad de mener om
udvalgte emner.
De politiske beslutninger i kommunalt, på
Christiansborg og i EU har stor betydning for
jeres kollegaers arbejdsliv, derfor er det et
vigtigt indsatsområde for Metal.
På kurset for vi både besøg af og besøger
Metals forbundssekretær og uddannelse,
Metal cheføkonom, Metals EU-chef og Metals
pressechef, der i dagligdagen arbejder med
at sikre Metal indflydelse på de politiske
beslutninger.
I løbet af kurset tager vi på besøg i
Dansk Metals forbundshus hvor vi møder
repræsentanter og en få en rundvisning,
Frederikssunds byrådssal hvor borgmesteren
vil fortælle om det kommunalpolitiske arbejde
og Folketinget hvor et folketingsmedlem vi
give en omvisning og fortælle om det politiske
arbejde på Christiansborg.

> Møder nogle af de
>

>

>
>
>

danske europa
parlamentarikere.
Møder FH og DI
og hører om deres
arbejde i EU.
Faglige
internationale
opgaver.
Ophold i Bruxelles.
Tur til
EuropaParlamentet.
Tur til Europa
kommissionen.

KURSUSPERIODE
27.08-01.09
FORUDSÆTNING
Gennemført Politik og
Samfund og valgt som
tillidsrepræsentant,
arbejdsmiljørepræsentant
eller medarbejdervalgt
A/S bestyrelsesmedlem.
Vi vil hovedsageligt møde
politikere og embedsmænd,
der taler dansk, men der
vil også være oplæg på
engelsk og nordisk.

POLITISKE KURSER

KURSUSINDHOLD

EU OG
INTERNATIONAL
FAGBEVÆGELSE
Kurset introducerer dig til EU-systemet og
beslutningsprocesserne, og hvordan Dansk
Metal agerer i forhold til EU.
Kurset afvikles henholdsvis på Metalskolen og i
Bruxelles. Kurset starter med, at du får tilsendt
lidt læsestof, så du er introduceret til EU og
hvordan EU-systemet er opbygget. Hvordan
er beslutningsprocesserne, og hvordan Dansk
Metal forhold sig til EU.
Mandag morgen er der afgang til Bruxelles,
hvor vi besøger EU-institutioner bl.a.
parlamentet og Kommissionen. Vi besøger
også FHs og DIs kontor i Bruxelles.

VARIGHED
6 dage (søndag-fredag)

KURSUSKATALOG 2023

DANSK METAL 35

HVAD SIGER
KURSISTERNE?
”Alle på Metalskolen gør et fantastisk
arbejde for kursisterne. Det er en
fornøjelse at komme på Metalskolen.”
”Det var et helt fantastisk sted.
Sødt personale og lækker mad.”
”Et skønt og moderne kursuscenter med fantastiske
faciliteter – både under og efter undervisningen.”
”Hele opholdet var yderst tilfredsstillende – alle, jeg
talte med, var hjælpsomme og imødekommende.”
”Rigtigt dejligt og virkeligt velholdt kursuscenter
med forrygende mad og stort
serviceniveau fra hele personalet.”
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2023
KURSUSOVERSIGT
GRUNDKURSUS G1-TR

GRUNDKURSUS G2-TR

Kursus nr.

Periode

Kursus nr.

16.01-20.01

1020 23 02 01

3

16.01-20.01

Uge

1010 23 02 01

3

Uge

Periode

1010 23 05 02

5

30.01-03.02

1020 23 06 02

6

06.02-10.02

1010 23 09 03

9

27.02-03.03

1020 23 10 03

10

06.03-10.03

1010 23 13 04

13

27.03-31.03

1010 23 17 05

17

24.04-28.04

1020 23 13 04

13

27.03-31.03

1010 23 24 06

24

12.06-16.06

1020 23 16 05

16

17.04-21.04

1010 23 34 07

34

21.08-25.08

1020 23 19 06

19

08.05-12.05

1010 23 43 08

43

23.10-27.10

1020 23 34 07

34

21.08-25.08

38

18.09-22.09

1010 23 46 09

46

13.11-17.11

1020 23 38 08

1010 23 50 10

50

11.12-15.12

1020 23 41 09

41

09.10-13.10

1020 23 43 10

43

23.10-27.10

1020 23 47 11

47

20.11-24.11

GRUNDKURSUS G1-AMR
Kursus nr.

Uge

Periode

GRUNDKURSUS G2-AMR

1011 23 05 01

5

30.01-03.02

1011 23 10 02

10

06.03-10.03

Kursus nr.

1011 23 24 03

24

12.06-16.06

1021 23 04 01

4

23.01-27.01

1011 23 34 04

34

21.08-25.08

1021 23 06 01

6

06.02-10.02

1011 23 46 05

46

13.11-17.11

1021 23 13 02

13

27.03-31.03

1021 23 16 03

16

17.04-21.04

1021 23 35 04

35

28.08-01.09

1021 23 41 05

41

09.10-13.10

1021 23 50 06

50

11.12-15.12
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Uge

Periode

GRUNDKURSUS G3-TR

GRUNDKURSUS-G4

Kursus nr.

Periode

Kursus nr.

Uge

Uge

Grunduddannelse
Overbygningskurser

Periode

Flekskurser

1030 23 05 01

5

30.01-03.02

1040 23 02 01

3

16.01-20.01

1030 23 09 02

9

27.02-03.03

1040 23 06 02

6

06.02-10.02

Temakurser

1030 23 16 03

16

17.04-21.04

1040 23 10 03

10

06.03-10.03

Politiske kurser

1030 23 19 04

19

08.05-12.05

1040 23 13 04

13

27.03-31.03

1030 23 24 05

24

12.06-16.06

1040 23 16 05

16

17.04-21.04

1030 23 35 06

35

28.08-01.09

1040 23 19 06

19

08.05-12.05

1030 23 38 07

38

18.09-22.09

1040 23 24 07

24

12.06-16.06

1030 23 41 08

41

09.10-13.10

1040 23 34 08

34

21.08-25.08

1030 23 46 09

46

13.11-17.11

1040 23 38 09

38

18.09-22.09

1030 23 50 10

50

11.12-15.12

GRUNDKURSUS G3-AMR
Kursus nr.
1031 23 02 01

Uge
3

Periode

1040 23 41 10

41

09.10-13.10

1040 23 43 11

43

23.10-27.10

1040 23 47 12

47

20.11-24.11

1040 23 50 13

50

11.12-15.12

16.01-20.01

1031 23 09 02

9

27.02-03.03

1031 23 19 03

19

08.05-12.05

1031 23 38 04

38

18.09-22.09

1031 23 46 05

46

13.11-17.11

PÅ GENSYN
Metalskolen
Jørlunde
metalskolen@danskmetal.dk
Slagslundevej 13
3550 Slangerup
Telefon 4739 0100
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PSYKOLOGI OG
SAMARBEJDE
Kursus nr.

Uge

PSYKISK ARBEJDSMILJØ
OG DEN SVÆRE SAMTALE
Periode

Kursus nr.

Uge

Periode

2107 23 04 01

4

23.01-27.01

2872 23 17 01

17

24.04-28.04

2107 23 05 01

5

30.01-03.02

2872 23 47 02

47

20.11-24.11

2107 23 35 02

35

28.08-01.09

FORHANDLING OG
LOKALAFTALER
Kursus nr.

Uge

Periode

2110 23 06 01

6

06.02-10.02

2110 23 35 02

47

21.11-25.11

100% ORGANISERING
Kurset oprettes lokalt efter ønske fra
Dansk Metals lokalafdelinger.

RØRPRISLISTEKURSUS
Kursus nr.

Uge

Periode

1924 23 06 01

6

06.02-10.02

1924 23 47 02

47

20.11-24.11

KNÆK ET ÅRSREGNSKAB
Kursus nr.
1940 23 17 01

Uge
17

Periode
24.04-28.04

KLUBKASSERERKURSUS
Kursus nr.
1948 23 43 01

Uge
43

Periode
23.10-26.10

OK/SU FOR TDC-ANSATTE
Kursus nr.
2061 23 38 01

Uge
38

Periode
18.09-22.09

SKRIV- OG BLIV LÆST
DEL 1
Kursus nr.
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Uge

Periode

2070 23 09 01

9

27.02-01.03

2070 23 34 02

34

21.08-23.08

SKRIV- OG BLIV LÆST
DEL 2
Kursus nr.

Uge

Periode

2071 23 13 01

13

27.03-29.03

2071 23 38 02

38

18.09-20.09

TEMAKURSUS FOR
TILLIDSVALGTE I
KOMMUNER OG
REGIONER
Kursus nr.

Uge

POLITIK OG SAMFUND

Grunduddannelse

Kursus nr.

Periode

Overbygningskurser
Flekskurser

Uge

4600 23 10 01

10

06.03-10.03

4600 23 43 02

43

23.10-27.10

EU OG INTERNATIONAL
FAGBEVÆGELSE
Kursus nr.
2582 23 36 01

Uge
35

Temakurser
Politiske kurser

Periode
27.08-01.09

Periode

1004 23 10 01

10

08.03-10.03

1004 23 34 02

34

23.08-25.08

OPDATERINGSSEMINAR
FOR OFFENTLIGE
TILLIDSVALGTE
Kursus nr.
1005 23 17 01

Uge
17

Periode
27.04-28.04

TILMELD DIG PÅ
danskmetal.dk/kurser
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FLEKSKURSER

SÆT X I
KALENDEREN
UGER MED
FLEKSKURSER
Uge 21
22.-26.maj 2023
Mere information
følger på mail i januar
2023.
Uge 39
25.-29. september
2023
Mere information
følger på mail i maj
2023.
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FLEKSKURSER
Flekskurserne afholdes enten
på Metalskolen eller online.
De giver dig ny viden og
inspiration til dit tillidshverv.
Kurser til dig, der

> er færdig med grunduddannelsen som
tillidsvalgt og gerne vil lære nyt

> er i gang med grundkurserne eller måske
endnu ikke er begyndt, men har lyst til at
vide mere

> har lyst til et kursus, der varer 2½ dag
eller gerne vil være på Metalskolen 5
dage

> gerne vil følge kurser, der afholdes
online.
Flere af kurserne arbejder med psykisk
arbejdsmiljø, andre tager udgangspunkt i
aktuelle emner. Ens for alle kurser er, at de
giver dig værktøjerne til at skabe gode lønog arbejdsforhold i hverdagen.
Du vil f.eks. kunne vælge kurser om

>
>
>
>
>

skiftehold
konflikthåndtering
stresshåndtering
psykisk førstehjælp
organisering.
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UNGDOMSKURSER

UNGDOMSKURSER
TILMELDING OG INFO

ANKOMST OG AFGANG
IFM. WEEKENDKURSER

Ungdomskurserne er for Dansk Metals
medlemmer under uddannelse samt
nyudlærte inden for to år.
Udover konkret og brugbar viden får du
også et stærkt netværk. Et netværk, som du
kan have gavn af i hele din karriere.

Du kan tjekke ind fredage fra kl. 20.00.
Alle weekendkurserne begynder fredage
kl. 21.00 med fælles velkomst og natmad på
Metalskolen. Afrejse sker om søndagen efter
frokost. Der er et begrænset antal pladser,
og tilmelding foregår efter først-til-mølleprincippet.

Du får betalt transporten
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. Spørg din Metalafdeling
om udlæg for transporten, hvis du ikke
selv kan lægge ud. Har du mere end 4
timers rejsetid med offentlig transport
til Københavns Hovedbanegård, kan du
få din lokale Metalafdeling til at bestille
en indenrigsflybillet til dig. Bemærk dog,
at du i så fald ikke vil kunne modtage
refusion for transportudgifter mellem din
hjemmeadresse og lufthavnen.

FÆLLESTRANSPORT TIL
METALSKOLEN
Der er mulighed for fællestransport op til
Metalskolen og retur igen om søndagen
efter frokost.

Find din Metalafdeling på
danskmetal.dk/finddinafdeling
Dansk Metal dækker ikke løntab forbundet
med deltagelse i et weekendkursus.

UNGDOMS
KONSULENTERNE
Har du spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte
ungdomskonsulenterne på
ungdom@danskmetal.dk
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HVORNÅR?
20.-24. februar 2023

Lærlingebestemmelserne i Industriens
Overenskomst § 12, stk. 1 siger: ‘Lærlinge
kan opnå frihed uden løn af maks. 1 uges
varighed til deltagelse i et af forbundenes
ungdomskurser vedrørende overenskomst
for lærlinge’. Derfor afholder Metal Ungdom
et kursus, som handler om netop dette.
På kurset vil du opnå viden om samarbejds
modellen mellem lønmodtagere og
arbejdsgivere, overenskomsten, det
fagretslige system og et overblik over
vores uddannelser. Undervisningsformerne
vil være forskellige, og der vil bl.a.
være oplæg, øvelser og cases.
Metal Ungdom dækker daglønstabet
for alle hverdage, så du skal søge fri
uden løn hos din arbejdsgiver.

BYG DIN EGEN ROBOT
HVORNÅR?
10.-12. marts 2023

I denne weekend skal du bygge og
programmere robotter. Vi skal arbejde i
teams med robotter af typen Fable Joint
og sammensætte dem på et utal af måder.
Der vil være forskellige konkurrencer,
der skal løses på den hurtigste måde.
Robotterne kan fx programmeres i tekst
sproget Python eller via blokkodning,
så alle kan være med uanset niveau.
På kurset får du inspiration og
indblik i, hvordan robotteknologi,
entreprenørskab og kodning kan
skabe øget teknologiforståelse.

UNGDOMSKURSER

METAL
UNGDOMUGEKURSUS

BLIV EN STÆRK
FORHANDLER
HVORNÅR?
10.-12. marts 2023
6.-8. oktober 2023

Hvordan forhandler du dig frem
til mere i løn eller personalegoder
på din arbejdsplads?
På dette kursus får du redskaber til at
forberede og udføre forhandlinger på
din arbejdsplads til gavn for dig og andre
lærlinge. Du lærer at sætte din egen
dagsorden som forhandler. Vi lægger vægt
på praktiske øvelser, og på vigtigheden af
at forberede sig inden selve forhandlingen.
Du får også indsigt i det psykologiske spil,
der foregår rundt om forhandlingsbordet.
Efter dette kursus, har du forudsætningerne
for at gå i gang med at forhandle på din
arbejdsplads.

IVÆRKSÆTTER
HVORNÅR?
10.-12. marts 2023

Går du rundt med en iværksætter i maven?
Kurset er både for dig, der er nysgerrig på
emnet, men også for dig der allerede har
en plan og er godt på vej som selvstændig.
Dette kursus tager dig i hånden,
og guider dig igennem de vigtigste
problemstillinger, når det kommer
til at starte sin egen virksomhed.
Vi brainstormer på forretningsidéer og
pitcher både idé og plan for hinanden
og for en potentiel kommende investor.
Du får redskaberne til at komme videre
med dine drømme, selvom du ikke er en
haj til hverken tal, jura eller forsikringer.
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Kurset vil gøre dig skarpere på
din forretningsplan og sikre, at du
kommer et skridt tættere på drømmen
om at være din egen chef.

FÅ DIG EN LÆREPLADS
HVORNÅR?
31. marts - 2. april 2023

fx reservedele og derved slippe for
lageromkostninger og leveringstid.
Du vil få en omfattende introduktion
til Additive Manufacturing (AM), også
kendt som 3D-print. Derudover vil
du blive introduceret for det mest
fundamentale ved teknologien,
mulighederne for benyttelse af 3D-printere
i industrien og fremtidige tendenser.

Har du prøvet at finde en læreplads,
men uden held? Eller er du lidt i tvivl,
om, hvordan du skriver en ansøgning
og et CV? Her er kurset for dig, som er i
skolepraktik og mangler en læreplads. Du
får konkrete værktøjer og lærer at booste
dig selv, så du finder drømmejobbet.

På kurset vil du blive involveret
i åbne diskussioner og opgaver.
Derudover er kurset skræddersyet til
at give de nødvendige værktøjer til
at forstå teknologien bag 3D-print
og udnyttelse af mulighederne.

På kurset vil du få undervisning i, hvordan
du kan komme i mål med at finde en
læreplads. Du vil sammen med andre
lærlinge, i samme båd som dig, få konkrete
værktøjer til at komme i mål. Du vil
bl.a. blive undervist i at lave den gode
ansøgning og det gode CV. Ydermere vil
du få undervisning i, hvordan du får den
bedste jobsamtale og får bolden i mål.

PROJEKTLEDELSE

Sidst, men ikke mindst, vil du blive
præsenteret for en speciel undervisning,
der hedder ‘præsenter dig fra din bedste
side’, hvor du vil få undervisning i, hvordan
du som person kan præsentere dig bedst
muligt for at få din kommende læreplads.

3D-PRINT

HVORNÅR?
31. marts - 2. april 2023
1.-3. september 2023
Fremtiden er printet. Danske
virksomheder investerer mere og mere
i 3D-printere for hurtigt at kunne printe
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HVORNÅR?
31. marts - 2. april 2023

Arbejdsopgaver er blevet mere
komplekse og involverer flere parter,
både i og uden for virksomheden.
God projektledelse er evnen til at
strukturere opgaver og sikre en klar og
tydelig ansvarsfordeling og en gennemført
planlægning. Dette kursus vil give dig
hands on-erfaring med netop dette.
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 eller
opgaver på arbejdet, eller for dig som fx
er interesseret i lokalt ungdomsarbejde.

KVINDELIG ROLLEMODEL

Sundhed, i form af kost og motion,
bliver på dette kursus sat i højsædet. Bliv
skarp på, hvad du skal spise for at holde
forbrændingen i gang, for at opbygge
muskelmasse og for at sikre din krop
maksimal energi til dagens udfordringer.

Bliv kvindelig rollemodel, og vær med
til at inspirere andre kvinder til at tage
en erhvervsuddannelse. Kun 5,4 pct. af
lærlingene på Dansk Metals uddannelser
er kvinder – det vil vi gerne lave om på!

HVORNÅR?
31. marts - 2. april 2023

Kurset indeholder teori omkring
styrketræning, og hvilke øvelser du
skal lave for at tone kroppen, opnå
resultater og undgå skader.
Vi kombinerer både indendørs- og
udendørstræning af forskellig slags,
så vær forberedt på grundig teori
kombineret med en masse øvelser.
Du får sved på panden – uanset
dit træningsniveau.

UNGDOMSKURSER

KOST OG TRÆNING

HVORNÅR?
1.-3. september 2023

På kurset får du power gennem træning
med en professionel performancecoach,
som du kan bruge både i din uddannelse,
på din arbejdsplads og privat.
Vi vil sammen producere indhold til
diverse medier, hvor du er fortæller,
og du bestemmer selv, om det skal
være i artikelform eller videoform.
Vi træner performance, som giver
energi og mentalt overskud, og
du får mulighed for at udvikle dig
gennem spændende undervisning,
caseopgaver og fysiske øvelser.

ØKONOMI

HVORNÅR?
1.-3. september 2023
RKI, kviklån og leasingaftaler kan
være svære at holde styr på. På
dette kursus får du overblik over de
mange forskellige lånetyper, hvilke
der er farlige, og hvilke der ikke er.
Vi vil gøre dig i stand til at lægge et
budget, og du vil blive klædt på til
køb af fx hus/lejlighed eller bil.
Derudover vil der være en introduktion
til aktiemarkedet, og hvordan handlen
med aktier og obligationer foregår.
Dette kursus er en grundlæggende
pakke til dig, der gerne vil have
styr på din økonomisk situation
og hvilke muligheder, du har.
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KONFLIKTHÅNDTERING
HVORNÅR?
6.-8. oktober 2023

Konflikter kan ikke undgås. De opstår på alle
arbejdspladser og i hjemmet, og det kan
blive et stressende element i din hverdag.
Mange af os kunne være bedre til at
identificere, nedtrappe og løse konflikter,
hvilket er det, du vil få de grundlæggende
redskaber til i denne weekend.
I løbet af kurset vil du bl.a. arbejde med
cases, og komme med dine bud på
løsning af forskellige typer af konflikter. Du
vil blive præsenteret for konflikttrappen
og blive opmærksom på egen ageren
i samspillet med andre mennesker.

HJEMMESIDEKURSUS
HVORNÅR?
6.-8. oktober 2023

Har du haft tanken om at lave din
egen hjemmeside? Fx en blog,
en shop eller et forum. Så har du
chancen for at lære det nu.
Dette er et ungdomskursus, hvor du
lærer at opbygge din egen hjemmeside.
Om du er helt ny eller har prøvet det før
spiller ingen rolle, alle kan være med.
Du kommer til at arbejde meget med
design, da det er et vigtigt element i en
hjemmeside. Du vil arbejde i WordPress,
som er et fantastisk stykke værktøj til at
bygge hjemmesiden op på en nem måde.

TILMELD DIG PÅ
danskmetal.dk/ungdomskursus
Der er et begrænset
antal pladser, og
tilmelding foregår efter
først-til-mølle-princippet.
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FIU LIGESTILLING KURSER

KURSUS
INDHOLD
	Din rolle som
stressvejleder
	Hvad er stress?
	 Find vejen til et sundt
liv gennem værdi
afklaring
	Holdnings- og
vidensudveksling
	 Forventninger til
dig selv, kolleger og
jobbet
	 Konflikthåndtering
	 Stress og køn
	 Mental træning - skab
ro i krop og sind
	 Mindfulness - at hvile i
nu og her
	 ”Find dig ikke i
stress®”

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

VARIGHED
Hold 1
20.02-22.02
Hold 2
02.10-04.10

Fra stress til trivsel
gennem samspil
Baggrund
På dette kursus starter du din Stress
vejlederuddannelse. Som stressvejleder på
din arbejdsplads bliver du en rollemodel
for dine kolleger. Derfor har vi på dette
modul fokus på dig og samspillet med dine
kollegaer.
Du får på de tre dage en faglig velfunderet
viden om, hvad stress er, hvordan kroppen
reagerer og hvilke faktorer, der udløser
stress. Derudover får du konkrete og
effektive værktøjer med hjem, som beriger
dig og dine omgivelser.
Kurset tager udgangspunkt i erfaringer fra
din dagligdag. Ligeledes tager vi hele kurset
igennem ligestillingsbriller på, hvilket giver
kurset en ekstra spændende dimension.
Vi vil sætte fokus på værdier, holdninger
og forventninger til et job med trivsel,
samarbejde og sundhed i fokus!

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

Begge hold begynder
1. dag kl. 10.00 og
slutter 3. dag kl. 11.30
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Stressvejlederen 1 er første forløb ud af 4.
Du kan finde flere oplysninger på
fiu-ligestilling.dk

	Nyt værktøj til at lave
handlingsplan
Redskaber til at starte
en dialog
Guide til at udvikle
dit arbejde med at
forebygge
Hands-on tilgang til
et emne med mange
gråzoner

KURSUSPERIODE
Kurset udbydes
2 gange:
26.09 og 31.10.

VARIGHED
Begge dage er kl.
10.00-15.00.

FIU LIGESTILLING KURSER

KURSUS
INDHOLD

SEKSUEL
CHIKANE
Ny trepartsaftale,
nye muligheder for
tillidsvalgte
Baggrund
Den nye trepartsaftale om seksuel chikane
giver gode muligheder for tillidsvalgte,
og på kurset klæder vi dig på til at bruge
dem bedst muligt. Vi sætter fokus på,
hvordan du som tillidsvalgt kan gøre en
forskel og styrker din viden om, hvordan
du forebygger og håndterer chikane på en
åben og tillidsvækkende måde, der får alle
dine kolleger med.
Når du har gennemført kurset, vil du som
tillidsvalgt være klar til at igangsætte nye
og konkrete initiativer, der kan øge din og
dine kollegers trivsel og skabe et bedre
kollegaskab med mere forståelse for
hinandens grænser. Vi tager udgangspunkt
i din egen arbejdsplads, og du får derfor
mulighed for at få redskaber, der er
relevante for lige netop dig.

ANSØGNING VIA DIN
LOKALE AFDELING
Vi skal gøre opmærksom på, at Dansk Metal
har et begrænset antal pladser.
Du kan finde flere oplysninger på
fiu-ligestilling.dk
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A/S BESTYRELSESUDDANNELSE

STED
Konventum
LO-skolen
Gl. Hellebækvej 70
3000 Helsingør
konventum.dk
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	Strategi
Virksomhedsregnskab
Selskabsledelse
Ledelsesopgaver i
bestyrelsesarbejdet
Research og strategisk
kommunikation

KURSUSPERIODE
Kursusnr.:
5030 23 00 01
Modul 1
06.03-10.03
Modul 2
17.04-21.04
Kursusnr.:
5030 23 00 02
Modul 1
11.09-15.09
Modul 2
20.11-24.11

A/S BESTYRELSES
UDDANNELSE
Basisuge 1 og 2
Kender du din rolle og dit ansvar som
medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem?
Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt at deltage
aktivt og udfordrende. Det gælder også for
medarbejdervalgte.
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
generalforsamlingsvalgte 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-/ApS-bestyrelsesmedlem – ansøg via din
lokale afdeling.
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A/S BESTYRELSESUDDANNELSE

KURSUS
INDHOLD

TILMELD
DIG PÅ
metalferie@
danskmetal.dk
eller 4739 0100

MetalFerie

HYGGE OG
SJOV FOR
HELE FAMILIEN

Sommerferie for
hele familien. En sjov
og oplevelsesrig ferie
på Metalskolen.

Læs mere på
danskmetal.dk/
metalferie
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JØR-002 – SEPTEMBER 2022

PÅ GENSYN
Metalskolen
Jørlunde
metalskolen@danskmetal.dk
Slagslundevej 13
3550 Slangerup
Telefon 4739 0100

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

