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Søknad sendes gjennom AOF sin nettside. Når vi har
fått godkjenning av det enkelte forbund, dekker
forbundet kursavgift, reise, opphold og eventuell tapt
arbeidsfortjeneste.
Medlemmer i Fagforbundet må søke den lokale
fagforening om kursavgift, reiseutgifter og eventuell
tapt arbeidsfortjeneste.
Medlemmer i Arbeiderpartiet og utenfor LO må søke
Hordaland Arbeiderparti om stipend.
Bekreftelse på innvilget kurssøknad sendes da
sammen med søknaden til AOF Hordaland – Sogn og
Fjordane.

MoTo.: Speaking Out! – English for Trade Unionists
Bli bedre i fagforeningsengelsk!

Globalisering er ikke lenger noe som skjer andre

steder i verden. Det merker du kanskje også på

arbeidsplassen din? Du har ansvar for flere

medlemmer som ikke behersker norsk, eller du

har muligens en arbeidsgiver som har innført

engelsk som arbeidsspråk? Dersom du har

erfaring fra samarbeidsprosjekter med

fagforeningskolleger i andre land, vet du også at

du ikke kommer særlig langt med norsk.

Ikke vær redd! Se heller på det som en positiv

utfordring. Dette kurset er laget for deg som er

tillitsvalgt i et miljø hvor engelsk blir mer og mer

brukt i hverdagen. Du trenger ikke være

verdensmester i engelsk grammatikk for å bli med

på dette.

Hensikten med kurset er å gi deg muligheten til å

øve deg i å snakke om arbeidsplassen din og

dine utfordringer som tillitsvalgt – på engelsk.

Tar du utfordringen

Kursstart.:
Fredag 19.-21. september 2014

Sted.: Thon hotel Bergen Airport,

Kokstad

Tid: 16 timer.

Målgruppe:

Tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen.
Kurset krever ingen forkunnskaper.

Påmeldingsfrist.: 20. August 2014
Direkte på vår nettside – Medlems og
tillitsvalgt.:
http://hordaland.aof.no

Målet med dette kurset er at du skal få:

 Føle deg sikrere når du snakker og
leser engelsk.

 Ha økt ordforråd innenfor faglig og
politisk engelsk.

 Kunne presentere deg og ditt arbeid
på engelsk.

 Ha arbeidet med aktuelle faglige og
politiske temaer.

Målgruppe.:

Tillitsvalgte med behov for å kunne forstå

og gjøre seg forstått på engelsk.

Er du tillitsvalgt i ett internasjonalt
konsern, en flerspråklig arbeidsplass,
hvor engelsk er arbeidsspråk, engasjert i
internasjonalt arbeid eller interessert i
globalisering og fagbevegelsens
muligheter framover.



AOF - ARBEIDSLIVETS KOMPETANSEPARTNER

Påmelding.:
Kontakt AOF Hordaland – Sogn og Fjordane
Adresse: Teatergaten 34
Webside: www.hordaland.aof.no
E-post: hordaland@aof.no
Tlf: 55 30 90 50

AOF www.hordaland.aof.no

MoTo.: HMS og den tillitsvalgte

Sett lys på arbeidsmiljøet
Arbeidsgiver har ansvar for å drive et systematisk helse-, miljø -og sikkerhetsarbeid. I dette ansvaret

ligger kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner. Arbeidsgiver skal også ha rutiner for å

avdekke, rette opp og forebygge uønskede hendelser. Sist, men ikke minst skal arbeidsgiver bygge

og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø.

HMS - arbeidet skal foregå i nært samarbeid med arbeidstakerne. De tillitsvalgte på arbeidsplassen

skal ha en aktiv medvirkning.

Kurset er for tillitsvalgte som ønsker å engasjere

seg aktivt i arbeidsmiljø- og

HMS – spørsmål. Målet er å stimulere til

engasjement, og gi tillitsvalgte en grunnleggende

innføring i deres rolle.

Du får en innføring i forskrift om systematisk HMS

arbeid i virksomheten, og det lovverk som dette

omfatter.

Kursstart.:
Fredag 5. til søndag 7. september

2014

Sted.: Thon hotel Bergen Airport,

Kokstad

Tid: 16-20 timer

Påmeldingsfrist.: 5. august 2014

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte

med interesse for området. Kurset forutsetter at du

har noe erfaring som tillitsvalgt.

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målet med dette kurset er at

du skal:

• Få en innføring og orientering om

forskrift om systematisk helse, miljø

og sikkerhetsarbeid i virksomheter

(internkontrollforskriften), og det

lovverk som denne omfatter.

• Få en grunnleggende forståelse av

egen rolle som tillitsvalgt og hva

den innebærer av ansvar og

myndighet på HMS området.

• Arbeide med problemstillinger

omkring arbeidstidsbestemmelser,

stillingsvern og internkontroll.

• Drøfte og reflektere over de ulike

aktørene på HMS området,

rollefordelingen mellom tillitsvalgt,

verneombud og arbeidsmiljøutvalg

og hvilket regelverk som gjelder.
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MoTo.: Felles løft

Arbeiderbevegelsen i samfunnet
Hvordan har de sosiale skillelinjene i Norge utviklet seg i de

siste to hundre år? Kan konfliktlinjer som ble skapt på 1800-

tallet gjenspeiles i dagen samfunn?

Dette er noen av spørsmålene som stilles i denne modulen. Her

gis det en innføring i den faglige og politiske

arbeiderbevegelsens historie og fremvekst. Begreper som

klasse og demokrati blir problematisert, og det inviteres til

samtale om viktige veivalg. Modulen er velegnet for alle som

ønsker å drøfte arbeiderbevegelsens verdiforankring historisk

og i dagens samfunn.

Du får også anledning til å arbeide selvstendig med politiske dilemmaer, både historiske og

dagsaktuelle.

Kursstart.:
Fredag 31. oktober – 2.

november 2014

Sted.: Hardangerfjord

hotell, Øystese

Tid: 18 timer

Målgruppe:
Medlemmer og tillitsvalgte i

fagbevegelsen.

Kurset krever ingen

forkunnskaper.

Påmeldingsfrist.:

30. september 2014

Målet med dette kurset er at du skal:

Kjenne hovedtrekkene i arbeiderbevegelsens historie.

Drøfte og vurdere sentrale og aktuelle politiske og

faglige veivalg og sette disse inn i sin historiske

sammenheng.

Kjenne hovedtrekkene i viktige politiske ideers

opprinnelse og identifisere disse i dagens

partistruktur.

Bli styrket i dine evner til å se sammenhengen

mellom bredt folkelig engasjement i

samfunnsdebatten og demokratiets vilkår i det

etterindustrielle samfunn.

Øke dine muligheter og evne til å se dagsaktuelle

politiske og faglige saker i et helhetlig perspektiv.
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Lovbestemt grunnkurs i arbeidsmiljø

Kurset dekker kravet til den
lovbestemte 40 timer
grunnleggende opplæring av
verneombud og medlemmer i
arbeidsmiljøutvalg.
Kursmateriell er godkjent av LO
og NHO.

Målgruppe.:
Verneombud,
medlemmer i
Arbeidsmiljøutvalg
og mellomledere.

Innhold:
 Verneombud og medlemmer i AMU

sin rolle i HMS arbeidet i bedriften.
 Arbeidsmetode i systematisk HMS

arbeid.
 Risikovurdering og avviks-

behandling.
 Fysisk og Psykososialt

arbeidsmiljø.
 Inkluderende arbeidsliv,

tilrettelegging og dialog.
 Trening i kartlegging av HMS.

Gjennomføring.:
Kurset gjennomføres som 4
dagsamlinger + 1 dag individuell
oppgave med kartlegging og
risikovurdering på egen arbeidsplass.

Kursavgift.:
Kursavgiften er kr 7.600,- Inkl.
materiell og lunsj (skal dekkes av
arbeidsgiver).

Kursoppstart.: Bergen Sentrum
Kursdager: 15. til 19. september 2014
kl. 8:30-16:00




