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FLEKSKURSER
2 KURSER PÅ 1 UGE
SÅDAN FUNGERER DET
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FLEKSKURSER
Flekskurserne afvikles, så du først tager det ene kursus fra mandag formiddag til onsdag klokken 12.00.  
Herefter kan du enten tage hjem eller fortsætte med et andet 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, kan du på en uge få indblik og nye værktøjer indenfor to områder. 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Flekskursus 1 Flekskursus 1

Flekskursus 1

Flekskursus 2 Flekskursus 2Frokost

Flekskursus 2
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KURSUS
STEDET
 
Alle kurser afvikles 
på Metalskolen 
Jørlunde.

Her er 135 enkelt
værelser med 
bad/toilet og 
desuden en lang 
række faciliteter 
fx svømme hal, 
sauna, trænings
center med bl.a. 
løbebånd, tv, 
billard, tennisbane 
og petanque.
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KONFLIKT
HÅNDTERING
Vælg dette kursus, hvis du oplever konflikt
situationer på din arbejdsplads, det kan både 
være mellem kolleger og med ledelsen. 

På kurset vil du blive forsynet med værktøjer 
til at forstå, møde og løse konflikter. Du vil 
også få indsigt i, hvordan konflikter op og 
nedtrappes.

Du vil opnå større forståelse for konflikt
situationer og få værdifuld viden om, hvordan 
du ’går ind i løsningen af konflikten’, så du har 
et beredskab klar, når situationen opstår.

KURSUS  
INDHOLD 

 > Værktøjer til 
forståelse af 
konflikter

 > Op- og nedtrapning 
af konflikter

 > Konfliktløsning

KURSUSPERIODE
30.0501.06
31.1002.11

FORUDSÆTNING
Gennemført Grundkursus 4.
Valgt tillidsrepræsentant, 
arbejdsmiljø repræsentant 
eller bestyrelsesmedlem.

VARIGHED
2½ dag – mandag-onsdag
Dette er et flekskursus
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KLUBKURSUS
Vælg dette kursus, hvis du ønsker at få 
værktøjer og inspiration til at starte en klub 
eller genaktivere værkstedsklubben. 

På kurset arbejder vi med, hvad klubben 
kan bruges til, etablering af klubben og 
genaktivering af bestående klubber.

Du kommer til at arbejde med, hvordan en 
klub kan medvirke til at skabe relationer til 
kolleger, og hvordan klubben derigennem kan 
styrke organiseringen.

Du kommer også til at arbejde med, hvordan 
klubben kan styrke det faglige arbejde 
og derigennem sikre de bedste løn og 
arbejdsvilkår.

KURSUS - 
INDHOLD 

 > Etablering af klub

 > Genaktivering af klub

 > Relationsskabelse

 > Styrkelse af fagligt 
arbejde og vilkår

KURSUSPERIODE
30.05-01.06
31.10-02.11

FORUDSÆTNING
Ingen

VARIGHED
2½ dag – mandag-onsdag
Dette er et flekskursus
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ARBEJDSTIDS
PLANLÆGNING
Vælg dette kursus, hvis du er tillidsvalgt 
for kolleger, der arbejder på forskellige 
tidspunkter i- og uden for den normale 
arbejdstid (kl. 6.00-18.00). 

Arbejdspladserne er ofte i gang hele eller 
store dele af døgnet og ugen. Årsagen kan 
både være, at arbejdspladsen ikke kan lukke 
ned, men også at der er behov for at udnytte 
produktionsapparatet så meget, som det 
er muligt.

Derfor har eller ønsker mange arbejdspladser 
en arbejdstid, der er planlagt uden for den 
normale arbejdstid.

Arbejdstiden er reguleret af overenskomsterne 
og af arbejds miljø loven og kan være en 
kompliceret størrelse at arbejde med.

På kurset sætter vi os for at blive klogere 
på reglerne for arbejdstiden, og hvordan I, 
netop på jeres virksomhed, kan få den rette 
arbejdstidsplan til at gælde for virksomheden 
og dine kolleger.

Husk at sende en kort beskrivelse eller 
arbejdsplan til underviseren inden kursusstart.

KURSUS  
INDHOLD 

 > Regler for arbejdstid

 > Planlægning med 
arbejdstidsskemaer

KURSUSPERIODE
30.05-01.06
31.10-02.11

FORUDSÆTNING
Gennemført Grundkursus 4.
Valgt 
tillidsrepræsentant eller 
arbejdsmiljørepræsentant.

VARIGHED
2½ dag – mandag-onsdag
Dette er et flekskursus
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STRESSHÅNDTERING 
OG 
FOREBYGGELSE AF 
ARBEJDSRELATERET 
UDBRÆNDTHED
Kurset tager udgangspunkt i den nyeste 
forskning indenfor området med særligt fokus 
på viden om forebyggelse. Kurset henvender 
sig til alle tillidsvalgte, der ønsker at blive klædt 
på til at øge sin værdi som sparringspartner 
for kolleger og ledelse og samtidig træne 
teknikkerne og øge sin egen trivsel. 

KURSUS - 
INDHOLD 

 > Hvad er forskellen 
på stress og 
arbejdsrelateret 
udbrændthed? Og 
hvorfor er det vigtigt 
at skelne imellem 
disse?

 > Stressorer

KURSUSPERIODE
30.05-01.06
31.10-02.11

FORUDSÆTNING
Valgt tillids repræsentant 
eller arbejdsmiljø
repræsentant.

VARIGHED
2½ dag – mandagonsdag
Dette er et flekskursus
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ORGANISERING OG 
KOMMUNIKATION
Vælg dette kursus, hvis du gerne vil være mere 
sikker i din argumentation, når kollegerne 
spørger: ’Hvorfor skal jeg være medlem af 
Dansk Metal? 

Der findes desværre ikke trylleargumenter, 
men vi arbejder med de svar, der forklarer, 
hvorfor det er vigtigt på netop din arbejds
plads, at alle er med i fagforeningen.

Der vil være meget træning, og du vil være 
meget ’på’ under kursusforløbet.

Til gengæld vil du være mere sikker, når 
du fremover skal svare på spørgsmål om 
medlemskab af fagforeningen.

Kurset er ikke et egentligt organiseringskursus 
som dem, der afholdes i Dansk Metals lokal
afdelinger, men et kursus, hvor samtalen om 
fagforeningen trænes.

KURSUS - 
INDHOLD 

 > Arbejde med 
argumenterne for, 
hvorfor alle skal være 
i en fagforening

 > Praktisk træning

KURSUSPERIODE
01.0603.06
02.1104.11

FORUDSÆTNING
Gennemført Grundkursus 4.
Valgt tillidsrepræsentant, 
arbejdsmiljø repræsentant 
eller bestyrelsesmedlem.

VARIGHED
2½ dag – onsdag-fredag
Dette er et flekskursus
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SKIFTEHOLD
Vælg dette kursus, hvis du er 
tillidsvalgt for kollegaer, som 
arbejder på skift i hverdagen 
– eller skal til det.

Virksomhederne er oftest i gang i hele eller 
store dele af døgnet. Et eksempel kunne 
være, at ordrebogen i virksomheden er blevet 
for stor til, at opgaverne kun kan løses på 
daghold. Et andet eksempel kunne være, 
at virksomheden har behov for at udnytte 
produktions apparatet så meget, som det 
er muligt. 

Fælles for disse er, at der er et behov 
for at udvide driftstiden og deraf også 
arbejdskraften.

Skifteholdsarbejde er en af flere måder, 
som man kan tilrettelægge den udvidede 
driftstid på. Det grundlæggende regelsæt 
for skifteholdsarbejde er bl.a. defineret 
i overenskomsterne og kan være en 
kompliceret størrelse.

Derfor SKAL de tillidsvalgte være med til at 
planlægge, når arbejdstiden skal ændres.

Kurset vil derfor sætte fokus på reglerne og 
forudsætningerne for skiftehold, og hvordan 
du, i samarbejde med ledelsen, planlægger og 
arbejder med skiftehold.

HUSK! At tage jeres aftale med på kurset om 
skiftehold.

KURSUS - 
INDHOLD 

 > Baggrunden for 
brugen af skiftehold

 > Regler for 
skifteholdsarbejde

 > Planlægning af 
skifteholdsarbejde

KURSUSPERIODE
01.06-03.06
02.11-04.11

FORUDSÆTNING
Gennemført Grundkursus 4.
Valgt 
tillidsrepræsentant eller 
arbejdsmiljørepræsentant.
Virksomheden skal enten 
have eller være ved 
at planlægge/indføre 
skifteholdsarbejde.

VARIGHED
2½ dag – onsdag-fredag
Dette er et flekskursus
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PSYKISK 
FØRSTEHJÆLP
Kurset tager udgangspunkt i need to og 
nice to know og know what to do, hvis der 
opstår en situation hvor psykisk førstehjælp er 
påkrævet. 

Kurset tager som altid udgangspunkt i 
hverdagens situationer, og der veksles mellem 
teoretiske oplæg, dialog og opgaver. Pointen 
med kurset er at udbygge og understøtte 
tillidsvalgtes vidensbank, så vi kan være 
medvirkende og bidragende til at forebygge 
og optimere samspillet på virksomhederne.

KURSUS - 
INDHOLD 

 > Psykisk 
førstehjælp som er 
medmenneskelig 
støtte

 > Inden krisen

 > Kriser og kriseforløb

 > Reaktionsmønstre

 > Hvor og hvad skal 
der professionel 
hjælp til?

 > Handlingsplan og 
procedure

KURSUSPERIODE
01.06-03.06
02.11-04.11

FORUDSÆTNING
Valgt tillids repræsentant 
eller arbejdsmiljø
repræsentant.

VARIGHED
2½ dag – onsdagfredag
Dette er et flekskursus
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DANSK METAL
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk

PÅ GENSYN
Metalskolen  

Jørlunde 

metalskolen@danskmetal.dk

Slagslundevej 13 
3550 Slangerup

Telefon 4739 0100


