
KURS I GRUNNLEGENDE 

TURNUSPLANLEGGING HØST 2022 
 

Fagforbundet Viken innkaller tillitsvalgte som skal godkjenne turnuser og arbeidsplaner på 

sin arbeidsplass til kurs i grunnleggende turnusplanlegging og arbeidstidsordninger. 

Målgruppe:   Tillitsvalgte som skal godkjenne turnuser/arbeidsplaner 

Tema:    Kurset gir en grunnleggende innføring i regelverket rundt 

turnusplanlegging 

Veileder:   Rådgiver fra kompetansesenteret og turnusveiledere fra Fagforbundet 

Viken 

Gjennomføring:  Det er 3 dager totalt og man må delta på alle 3. Kurset vil bli 

gjennomført med veiledere og det vil i løpet av disse tre dagene bli lagt 

opp til gruppeoppgaver og noe individuelle oppgaver. 

Vi gjennomfører 4 turnuskurset fordelt på ulike steder rundt i Viken. Den enkelte melder seg 

på det kurset som passer best.  

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

Dato Sted Påmeldings
frist 

Påmeldingslink 

Turnuskurs nr. 4 
Overnattingskurs 
31.august, 
1.og2.september 
 

Storefjell, Golsfjellet 12. juni For påmelding 
kontakt egen 
fagforening  

Turnuskurs nr. 5 
Dagskurs  
4.5 og 6. oktober 
 

Tunesenter møterom 2c 
Sarpsborg 
 

14. august  For påmelding 
kontakt egen 
fagforening 

Turnuskurs nr. 6 
Overnattingskurs 
15. 16. og 17. november 
 

Olavsgaard Hotell, 
Skjetten 
 

14. august  For påmelding 
kontakt egen 
fagforening 

Turnuskurs nr. 7 
Dagskurs  
15. 16. og 17. november 

Storgata 33 D, Oslo  
Fagforbundet Vikens 
kursrom i 8.etg 
 

14.august For påmelding 
kontakt egen 
fagforening 

 



Om kurset: -    Søknad om permisjon fra jobb skal ikke søkes før du har fått    
bekreftelse på at du har kommet med på kurset. 
- Når din påmelding er bekreftet, er påmeldingen bindende. 
- Når fristen for påmelding har gått ut vil deltagerne få beskjed om 

de har kommet med eller ikke på kurset innen 14 dager etter 
fristens utløp. 

- Tillitsvalgte som står på venteliste og som har ventet lenge blir 
prioritert. Fordeling av plassene gjøres i samarbeid med 
fagforeningene 

- Maks 25 deltakere pr kurs. 

 
 

MATRIELL:  Alle får utdelt kursmateriell ved oppstart av kurset  
Lov- og avtaleverk fra eget tariffområde må dere få fra egen 
fagforening.  

 
 
 

Innhold: 

 
 

 

Hovedregelen er at det skal benyttes den billigste reisemåten med offentlige 
kommunikasjonsmidler for å få dekket reiseutgifter - Les Fagforbundet Viken sine 
retningslinjer, side 3 i vedlegget 

 

 
Ved spørsmål, ta kontakt med oss eller fagforeningen din. 

 

 

Vennlig hilsen 
Fagforbundet Viken 
Ruth M P Thomsen       Astrid Isene  
Tlf. 91566345        Tlf. 994 13 727 
ruth.thomsen@fagforbundet.no  astrid.isene@fagforbundet.no  

  

             

• Hensikt og metode 
• Samarbeid og Medbestemmelse 
• Arbeidsmiljølovens bestemmelser 
• Protokoller og oppsigelse av turnus 
• Døgnrytmeplan 

• Bemanningsplan 
• Turnusplan 
• Fritid i forbindelse med helg og høytid 
• Fleksible arbeidstidsordninger 
• Turnus på data 
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