
 

 
Fagforbundet Viken innkaller til Fase 2 grunnleggende tillitsvalgtopplæring for tillitsvalgte som har 
gjennomført Fase 1.  
 
Mål for FASE 2 Deltakerne skal etter FASE 2 være bedre i stand til å ivareta sitt verv  

og fremme Fagforbundets standpunkter. Dette både innad i egen organisasjon  
og utad.  

 
MÅLGRUPPE:   Tillitsvalgte og verneombud som har fullført Fase 1. 
 

Fase 2 nr. 1 2023 Sted  Frist påmelding Påmeldings lenke 
Overnattings kurs 
13. 14. 15. 16. og 17. februar  
 
2.samling, uke 12 
20. 21. 22. 23 og 24. mars  

Storefjell Hotel, 
Golsfjellet 
 
Grand Hotel 
Kongsberg 
 

 
14. desember 
2022 

https://fagforbundet.provisoevent.n
o/fagforbundet/events/fase2nr123/r
egister 
 

 

Fase 2 nr. 2 2023 Sted  Frist påmelding Påmeldings lenke 

Overnattings kurs 
11. 12. og 13. april  
 
2.samling, uke 18 
2.3. og 4. mai  
 
3. samling, uke 21 
23. 24. 25. og 26.mai  

Sørmarka 
Konferansehotell 
 
Sørmarka 
Konferansehotell 
 
Sørmarka 
Konferansehotell 

 
14. desember 
2022 

https://fagforbundet.provisoevent.n
o/fagforbundet/events/fase2nr223/r
egister 
 

Fase 2 nr. 3 2023 Sted  Frist påmelding Påmeldings lenke 
Overnattings kurs 
18.19.20.21.og 22. 
september 
 
2. samling uke 41 
9.10.11.12. og 13. oktober 

Sundvollen Hotel 
 
 
Holmen Fjordhotel 

 
14. desember 
2022 

https://fagforbundet.provisoevent.n
o/fagforbundet/events/fase2nr323/r
egister 
 

Fase 2 høst 2023    

Fase 2 nr. 4 2023, dagskurs 
10. 11. og 12. oktober 
7. 8. og 9. november 
28. 29. 30. nov og 1.des 

Sarpsborg  
Til informasjon. 
Fase 2 høst 2023, innkalling med påmeldingslenke 
kommer seinere. 

Fase 2 nr.  5 2023/24, 
overnatting 
11.12.13.14. og 15. 
desember 
 
15. 16. 17. 18. og 19.januar 

 
Gardemoen 
 
Olavsgaard 
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Vi åpner opp for at man kan delta uten overnatting alle netter på overnattingskursene. Det er at det er viktig at 
det ikke er for lang reise vei frem og tilbake, og at man deltar helt til kurset er ferdig for dagen. 

 
Les Fagforbundet Viken sine retningslinjer for deltagelse på kurs før påmelding, se eget vedlegg. 

 

Viktig informasjon om Fase 2 og deltakelse  
o Det er totalt 10 dager pr kurs, du melder deg dermed på alle samlingene ved første påmelding!  
o Tillitsvalgte som står på venteliste og som har ventet lenge blir prioritert. Fordeling av plassene gjøres i 

samarbeid med fagforeningene.  
o Viktig at deltakerne prioritere å følge kurset hele veien ut for å få fullført.  
o Maks 25 deltakere pr kurs  
o Søknad om permisjon fra jobb skal ikke søkes før du har fått bekreftelse på at du har kommet med på 

kurset.  
o Når din påmelding er bekreftet, er påmeldingen bindende.  
o Når fristen for påmelding har gått ut vil deltagerne få beskjed om de har kommet med eller ikke på kurset 

innen 30. juni  

 
MATRIELL: Alle får utdelt Fase 2 materiell på kurset  
Lov- og avtaleverk fra eget tariffområde må dere få fra egen fagforening.  
 
OPPLEGG: Fase 2 består av 9 moduler. Kombinert undervisning i plenum og gruppearbeid med en individuell 
oppgave i perioden. Kurset er på ca. 80 timer med veileder til stede. Totalt 10 dager.  
 
Moduler i Fase 2:  

o Organisasjon, rolle og funksjon  
o Arbeiderbevegelsens historie og ideologi  
o Arbeidsmiljøloven  
o Hovedavtale  
o Tariffavtale  
o Forhandlinger, forhandlingsteknikk og forhandlingskikk  
o Ferieloven  
o Omstilling  
o Samfunn  
o Gjennomgang i plenum av hjemmeoppgaver  

 
 
Detaljert rammeprogram blir sendt ut til deltakerne som får plass på Fase 2 etter påmeldingsfristens utløp. Alle 
får beskjed på epost om de har fått plass eller ikke.  
 
Ved spørsmål, ta kontakt med oss. 
 
Vennlig hilsen  
 
Fagforbundet Viken  
Astrid Isene        Ruth M P Thomsen Mobil  

994 13 727        Mobil 915 66 345 

astrid.isene@fagforbundet.no     ruth.thomsen@fagforbundet.no  
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