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FORBUNDETS MAL FOR TILLITSVALGTOPPLARING 

• a utvikle forbundets tillitsvalgte og gi infol'Inasjon om foi'bundets 
scnnfunnsoppgaver ihht vedtektene. 

• a lcval f sere de tillitsvalgte til sine oppgavel- 
• a gi nodvendig kunnskap til vclre tillitsvalgte i follcevalgte organ, 

stfrer, rcld og uhlalg. 
• a gi vclre tillitsvalgte kunnskap oln sainfunnsittvildingen slik at de 

vil vcue i stand til a pClvil'ke videreutvildingen i sainfunnet i trad 
med vaj•t idegl'unnlag. 

Fagforbundet ble dannet i juni 2003. I den forbindelse ble det laget ny 
tillitsvalgtopplwring. Denne opplwringen er bygget pa det beste i begge tidligere 
forbund. Samtidig som det er lagt vekt pa forbedring og en kvalitetssikring av 
skoleringen. 
Denne skoleringen er modulbasert for at den skal kunne gjennomfores fleksibelt ut fra 
ulike behov. 

Grunnskoleringen er oppdelt i fire faser. Det starter med Fase 0 som tillitsvalgte far 
tilsendt elektronisk til mobilen straks de er blitt tillitsvalgt. Sa konuner Fase 1 som skal  
gjennomfores, lokalt i foreningen/omrade. I forkant av Fase 2 skal man gjennomga en 
startsamtale med foreningen. Denne sanitalen tar ca. 1 time. I Fase 1 ma det legges vekt 
pa motivasjon for videre opplwring. 

Fase 2 gjennomfores med forbundsregionen som ansvarlig i samarbeid med 
lokalforeningene og omradene rundt i forbundsregionen. Fobbundsregionen liar et 
"surge for" ansvar. 

Fase 3 gjennomfores sentralt. 

I tillegg til grunnskoleringen er det lagt opp til at man kan gjennomfore lokale, 
regionale og sentrale temakurs. 

Omradesamarbeid er viktig i opplwringsarbeidet, og det oppfordres til mest mulig 
samarbeid mellom fagforeningene der dette er praktisk mulig. 

Nye tillitsvalgte skal gjennomga Fase 1 skoleringen, denne kan ikke erstattes med 
realkompetanse. 

Nye tillitsvalgte som kan dokumentere realkompetanse fra tillitsvalgtskolering fra andre 
forbund, eller som gjennom sin praksis og erfaring har opparbeidet seg realkompetanse, 
ma vurderes av den lokale foreningen i forhold til a kunne hoppe over deler av Fase 2. 

Fase 3 kan ikke erstattes med realkompetanse. 
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ANSVARLIGE FOR OPPL/ERING I FORBUNDSREGIONEN 

ANSVARLIG FOR ORGANISATORISK OPPL/EKING 

Opploeringsansval•lig 	Marit Brekke Lodden 
Jens Zetlitzgt. 21, 4008 Stavanger 
Mobil 481 50 411 
Mail: marit.brekke.lodden@fagforbundet.no  fagforbundet.no  

ANSVARLIG FOR YRKESFAGLIG AKTIVITET 

Leder• yrkesseksjon samfer•dsel og teknisk - YST 
Johannes Hustveit 
Mobil 902 74 689 
Mail: johannes.hustveit@fagforbundet.no  

Leder yi•lcesseksjon helse og sosial - YHS 
Torill H. Herigstad 
Mobil 901 72 339 
Mail: torill.herigstad@fagforbundet.no  

Leder yrkesseksjon ldr•ke, lcultui• og oppvekst - YKKO 
Torhild Nesvag 
Mobil 901 31 963 
Mail: torhild.nesvag@fagforbundet.no  

Leder yrkesseksjon kontoi• og administt•asjon - YKA 
Marit Larssen 
Mobil 905 25 513 
Mail: marit.larssen@fagforbundet.no  
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BEGREPSAVKLARINGER 

Forklaring pa en del begreper / uttrylck som forekonimer i permen: 

Modul 	 Tilsvarer en enlict/tema i organisatorisk opp1wring. 

Yrkesrettet opplocring 	 Opplaering som er relatert til ditt yrke. 

Organisasjonsrettet opp1wring 	Opp1wring soul er relatert til ditt very i foreningen, 
(Fagforbundets organlsasjon, og lov- og avtaleverket) 

TV - tillitsvalgt 

FTV 

Grumiopplaoring 

Temakurs 

Tillitsvalgte. (Tillitsvalgte valgt etter Hovedavtalen eller 
vedtektenc) 

Frikjopt tillitsvalgt. Koordineringsansvarlig for de 
plasstillitsvalgte. Valgt ctter Hovedavtalen. 

GI-Lintileggende opplacring som er inndelt i Fase 0, 
Fase 1, Fase 2 og Fase 3. 

Gjennomfores lokalt, pa forbundsregionniva eller 
sentralt, f.eks Ny Giv, turnus, kassererkurs, vervekurs, 
styrekurS, forliandlingskurs, formidlingstrening. 

Lokale temakurs kan gjennomfores i lienhold til lokale 
behov. 

Temakvelder 	 Korte, yrkesrettede kveldskurs/samlinger 

Temadager / fagdager 	 Yrkesrettede dagskurs 

Bak i Fase 1-heftet finnes det en oversikt over forkortelser bl.a. pci avtaleomrader. 

August 2022 
	

5 



D D O 

jqVP,'*  
Samarbeid forbundsregion/lokalforening 

Helhetstenkning og satntnenheng skal prege opplaei•ingen i Fagforbundet. Tillitsvalgtc 
skal vaere godt skolert og det yrkesfaglige tilbudet til medleniniene skal vaei•e godt. 

Lokalfagforeningen  
skal sorge for at niedlemmer og tillitsvalgte bade etter vedtektene og Hovedavtalen blir tilbudt 
grunnleggende tillitsvalgtopplxring  og annen nodvendig skolering som for eksempel 
yrkesfaglig tilbud. Se nedenfor. 
Lokalt er opplaering styrets ansvar. Det er opplaeringsansvarlig i lokalforeningen sitt ansvar a 
gjennomfore dense. 

Yrkesseksjonene  
lokalt skal tilrettelegge for ulike former for yrkesfaglig  tilbud til medlemmene i de alike 
yrkesseksjonene. 
Yrkesseksjonene i forbundsregionen skal serge for at alle medlenvner far tilbud som bidrar til 
yrkesfaglig utvikling. 

Det er viktig at opplwringen er Afleksibel at den kan ivareta behovene til bade store og sma 
fagforeninger. 

Opplaeringsansvarlig i forbundsregionen har ansvaret for a surge for at de lokale 
fagforeningene og tillitsvalgte far opplaering. 
Opplaeringsansvarlig lokalt er forbundsregionens forlengede "opplaeringsarni" og en viktig 
samarbeidspartner for opplaeringsansvarlig i forbundsregionen. 

Skal vi klare opplaeringsoppgavene ma det vaere et oinfattende og naert samarbeid mellom 
regionene/fagforeningene/yrkesseksjonene/opplaeringsansvarlig lokalt og i forbundsregionen. 

Opplwringsansvarlig/styret lokalt ma kartlegge behovet for opplaering, og pa bakgrulnl av 
kartleggingen lage en opplaeringsplan med kostnadsoversikt hvert ar. 
Opplaeringsplanen ma inneholde tiltak bade i forhold til tillitsvalgte og det yrkesfaglige 
tilbudet. 
Planen er en del av fagforeningens handlingsplan for kommende ar, og dense planen skal 
sendes forbundsregionen hvert ar. 

Hvis det•e har behov for- hjelp med utarbeidelse av oppl2eringsplaner, forbegede ulike 
tiltak, onsker tips om veiledere, osv. kan dere to kontakt med opploeringsansvarlig eller 
yrkesseksjonslederne. 

Nar det gjelder kontakt tned fagforeningen i forhold til oppl2ering A Bette skje gjennom 
den opploeringsansvarlige. 
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OPPLIERINGSANSVARLIG 

Foi-bundsregionen  

Opplwringsansvarlig i forbundsregionen sitter pa forbundsreglonkontoret i Stavanger, 
og er frikjopt i 100% stilling. 

Vedkoimende sitter ogsa i regionstyret med sxrskilt ansvar for opplxring, men er en 
del av forbundsregionens politiske ledelse. 

Vedkommende er ansvarlig for at de sentrale politiske vedtak i forhold til opplxring 
gjennomfores. Dette gjelder vedtak fattet i det sentrale AU (Arbeidsutvalget) og i 
skoleringsutvalget sentralt. 

Skoleringsutvalget er et radgivende organ for den daglige politiske ledelse i forhold til 
opplwring. 

RETNINGSLINJER FOR OPPL/ERINGSVIRKSOMHETEN 

Forbundsregionens opplxringsvirksomhet dekkes organisatorisk av opplwringsansvarlig 

OPPL,ERINGSANSVARLIGES oppgaver er: 

- planlegge og gjennomfore skolerings- og opplwringsvirksomheten i trad med 
vedtatt budsjett og handlingsplan. 

- formidle informasjon til fagforeningene, tillitsvalgte og medlemmene oin 
aktuelle opplwringstilbud. 

- oppfolging av relevante punkter i Handlingsprogrammet. 

Opplwringsansvarlige i fagforeningene innkalles til minimum 2 samlinger i aret. Her 
planlegges opplwringen for neste lialvar. 

Det er onskelig at opplwringsansvarlig i forbundsregionen tar kontakt med nye som blir valgt 
inn som opplwringsansvarlig i lokalforening. 

Lokalt  

Under Landsmotet i 2013 ble det vedtatt at det skulle velges en opplwringsansvarlig i 
alle fagforeningene i Fagforbundet. Dette ble lagt inn i Vedtektene § 11.5 

Opplwringsansvarlig lokalt blir da a sta i direkte linje til opplwringsansvarlig i 
Forbundsregionen. 
Et av ansvarsomradene blir FASE 1 og FASE 2 og de politiske vedtak som er gjort i 
forhold til Bette. (forbundsregionen - sentralt) 

Samlingel- 

Malet er at de lokale opplwringsansvarlige motes minst en gang i aret, sentralt 
(forbundsregionen) eller i en av de tre omradene i forbundsregionen. 
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Omrader  

I Rogaland er forbundsregionen delt inn i 3 omrader nar det gjelder opplwring. 

Oniradene er oppdelt slik: 

Omi•ade 1 
151 Dalane 
279 Ha 
281 Sandnes 
458 Sola 
561 Gjesdal 
687 Klepp 
688 Time  

OIn fade 2 
019 Stavanger og Kvitsoy 
074 Ryfylke 
110 Rogaland Brannkorpsfor. 
192 Strand 
211 Heise Stavanger 
760 Randaberg  

Onirade 3 
033 Haugesund - Utsira 
107 Haugesund brannkorpsfor 
301 Sauda 
323 Karmoy 
468 Heise Sydvest 
497 Vindafjord 
510 Tysvwr og Bokn 

Avd 469 Fagforbundet Rogaland fylke kan vwre coed i det omradet som passer best. 
Avd. 074 Ryfylke kan ogsa delta i omrade 3 om dette er rnest liens iktsmessig 
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Opplveringsansvarlig i lokalforeningen sine oppgaver 

- Opplaeringsansvarlig blir valgt for 2 ar (vedtektenes 5 11.5. 1) 

- Er en av ledelsen i lokalforeningen med ansvar for opplaering. 

- Deltar pa styremoter i lokalforeningen. 

—MO  regne med a vwre med sour leder/kursansvarlig for Fase 1-kurs nar dette skal arrangeres. 

- Sammen med de andre opplaeringsansvarlige i omradet liar en ansvar for planlegging og 
gjennomforing av Fase 1-kurs. 

- Ansvaret for planlegging og gjennomforing av Fase 2-opplaeringen ligger hos forbunds-
regionen. Opplaeringsansvarlig i lokalforeningen sorger for at de sour skal ha denne 
opplwringen melder seg pa til opplaeringsansvarlig i forbundsregionen. Planlegging av 
tidspunkt for opplaering skjer pa opplaeringskonferansene, et samarbeid mellom 
lokalforeningen og forbundsregionen. 

- Delta pa opplaeringskonferanse ca 2 ganger i aret (her far en innkallelse fra 
forbundsregionen). Disse konferansene foregar over 1 eller 2 dager der en treffer andre 
opplaeringsansvarlige i Rogaland. Her blir det f.eks: evaluering av kurs sour er avholdt, 
planlegging av nye kurs, utarbeidelse av tiltaksplan for opplwring. 

- I forkant av disse konferansene er det en fordel a vite hvor mange som trenger den 
tillitsvalgtskolering som man planlegger. Her samarbeider man med leder, frikj opte 
tillitsvalgte og yrkesseksjonene i lokalforeningen. 

- Sende ut informasjon sa tidlig som mulig om hvor og ncrr kursene skal avholdes. Dette 
gjelder bade de som skal ha Fase 1 og de som skal videre pa Fase 2-skoleringen. 

- Man kan samarbeide need andre fagforeninger i olllradet onl a arrangere kurs/temakvelder. 

- Sorge for a melde pa tillitsvalgte pa den nodvendige tillitsvalgtskoleringen, folge dette opp 
pa best mulig mate slik at tillitsvalgte blir ferdig skolert. 

- Hjelpe til med videreformidling av yrkesretta kurs til medleninier i samarbeid med 
yrkesseksjonene. Kunne hjelpe til med f eks styrekurs i lokalforeningen. 

- Husk "overlapping" mellom gammel og nyvalgt opplaeringsansvarlig slik at man slipper a 
starte fined blanke ark. 

- Lage llandlingsplan for hvert ar i forkant av arsmotet, dette som en del av lokalforeningens 
llandlingsplail. 

- Lage arsberetnlilg i forkant av arsinotet, dette som en del av lokalforeningens arsberetning. 

- lJolde seg til budsjettet sons er vedtatt for opplwringsansvarlig pa arsniotet. 

- Fore en oversikt over hvem som har gjennomfort og ikke, de forskjellige kurs. Her kan man 
fa ut rapporter fra medlemsdatasystemet Fane 2. 
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Tillitsvalgtskoleringen 

TEM ,, K U EIS 

FAS E 3 
Fagforbundets toppskolering 2 uker 

i 

FAS E 2 
Grunnopplaering — ca 80 timer 

i 

FAS E 1 
Grunnopplaering — ca 21 timer 

EASE 0 
Digital opploering via mobilen 
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GJENNOMFORINGSM,&TER - OPPLAERINGSTILTAK 

Det er viktig at opplaeringen tilrettelegges i forhold til de bellov lokalforeningen og den 
enkelte tillitsvalgte har. Et annet viktig moment sour ofte kan vaere avgjorende er 
lokalforeningens okonoml. 

Kursene legges forst og fi•emst pa dagtid, men man kan ogsa ha kurs pa kveldstid eller en 
kombinasjon av dag og kveld. Hotellkurs blir ofte kostbare, mens lokale kurs koster betydelig 
mindre. 

Fase 0 
Fagforbundet har utviklet en digital opplxring for nye tillitsvalgte — en digital startpakke. 
Opplxringen er nyttig bade for plasstillitsvalgte etter avtaleverket og for nye 
organisasjonstillitsvalgte etter vedtektene. Startpakken blir automatisk sendt ut per SMS. 
Dette skjer i lopet av 24 timer etter registrering av very i medlemsregisteret (Fane2). Det er 
der•for sweet viktig at vei-v ei• registrert pa Fane 2 og at Bette blir oppdatert nar very 
blir forlenget. 

Alle som er registrert coed very pa Fane 2 kan ga inn pa folgende adresse for a komme inn pa 
Fase 0: 
https:Hnettkurs.fagforbundet.no   

OPPLARINGSPLANER - KARTLEGGING 

Skal vi na det som ma vwre et av foreningens hovedmal; a ha skolerte tillitsvalgte i alle very —
er det nodvendig for foreningsstyret a ha oversikt over livilken opplwring de tillitsvalgte og 
ovrige medlemmer har. 
Dette betyr at det bor gjennomfores kartlegging av opplaeringsbehovet i foreningen, gjerne 
arlig. 

Dette er i utgangspunktet styrets ansvar, men det vil vwre naturlig at det er en av oppgavene 
til opplxringsansvarlig. 

Opploeringsplan 
Nar styret legger planer for aret som kommer er det viktig at man tar med opplwringsbehovet 
i foreningen som en del av handlingsplanen. Har man gjort et godt kartleggingsarbeid, vil 
dette arbeide vwre lettere. 

Planen ma' inneholde type opplxringstiltak, tidspunkt for tiltak, malgruppe, budsjett og 
ansvarlig for tiltakene (gjerne med navn pa ansvarlig). Hele foreningens handlingsplan legges 
frain for arsmotet for godkjenning. Handlingsplanen bor vxre et fast punkt pa foreningens 
styre-, yrkesseksjons- og arsmoter. 

I AMU vedtai• arbeidsgivei• sin opplaeringsplan foi• ansatte. Skal fagforeningen fa best 
mulig tilbud til sine medlemmer vil det voei•e en fordel a samai•beide med Fagforbundets 
repi•esentant i AMU. Der ci• det mulig a pavirke foi• a fa tilbud til "vane" 
medlemsgi•upper. Da blir ai•beidsgiver ansvarlig for a tilby, og a delcke utgifter•. 
Eksempel: Felleskurs i hovedavtalen, turnuskurs 
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Fagforbundet informerer 

Navn: 	  

Tillitsvalgt, sted: 	  

JA NEI 
1.  Blir du brukt pa arbeidsplassen din? 

Hva blir du involvert i pa din 
arbeidsplass? 

2.  Er du med pa intervjuer i 
virksomheten? 

3.  Har dere jevnlige samarbeids- moter 
med arbeidsgiver og andre 
tillitsvalgte? 

4.  Har du klubbmoter pa arbeidsplassen? 

5.  Har du fullfort Fase 0 (digital 
opplaering via mobil/pc)? 

6.  Har du Fase 1 kurs? 

7.  Har du Fase 2 kurs? 

8.  Onsker du andre kurs? 
Hvilke? 

0 o u 

17 FAGFORBUNDET 
wwwfagforbundet.no  

Fagforbundet er LOs sterste forbund, med rundt 365 000 medlemmer. 
Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, 
private og offentlige virksomheter og i sykehusene. 
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FASE 1 - INTRODUKSJONSKURS - 21 timer 

Mal: A fa kjennskap til hva till itsvalgtrollen innebwrer. BE kjent med forbundet, 
opparbeide kontaktnett. Fa en ininlmunlskiinnskap for a kunne fiingere i rollen sour 
tillitsvalgt from til ovrig opplwring starter. 
Fase 1 opplxringen darner grunnIaget for a kunne ga videre til Fase 2. 

Ansvar: Den lokale foreningen. Kan med fordel kjores salnmen med andre foreningen i 
oIllTMet. Foreningen bruker egne ressurser som veiledere eller veiledere fra 
regionen. Hvis det er behov for bistand ma dere to kontakt med forbundsregionen. 
Materiell er utarbeidet sentralt. Lokal informasjon ma komme i tillegg. Dvs. den lokale 
Informasjonen som er lagt inn i kurset mal foreningen selv Sorge for. 
Veilederen ma folize  den veilederperm som foreligger. 

Tidsramme: Innkalling av nye tillitsvalgte gjores sa fort som mulig etter valg. 
Gjennomforing i lopet av et halvt ar. Dette gjelder uansett om tillitsvalgte er valgt pa 
arsmotene, eller tiltrer rollen i lopet av aret. Det legges altsa opp til et arlig hovedkurs 
for nye tillitsvalgte etter aOrsmotene som en fast rutine, og i tillegg kanskje ogsa et kurs 
om hosten for skolering av eventuelle nye tillitsvalgte. 

Malgruppe: Alle tillitsvalgte, det vil si bade de som er valgt etter vedtekter og de som 
er valgt etter hovedavtale. 

Omfang: 21 timers kurs, som kan gjeiulomfores bade som 3 dagers kurs, dagsamlinger 
eller kveldssamlinger. 

Innholdet i opplaeringen er: 

• Bli kjent med lokal forening, og forbundet. 

• Tillitsvalgtes Tolle og funksjon/livorfor voere fagorganisert. 

• Forbundets organisasjonsstruktur + planverk. 
(det slcal vises til — ikke inngaende gjennomgang) 

• Gjennomgang av verktoy / materiell som skal deles ut 
(Avtaler, relevant avtaleverk, handboker, vervemateriell, 
forsilcringsinformasj on) 

Men husk pa at for man tar Fase 1, helst umiddelbart etter at man er valgt inn i et verv, 
skal man to Fase 0. Dette kurset komnier digitalt som en SMS direkte til den som er blitt 
tillitsvalgt. Sa skal man i forkant av Fase 1 kurset ha en samtale fined foreningen, en 
oppstartssamtale som tar ca. 1 time, se vedlegg/mal for Jenne saintalen. 
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PLANLEGGING OG WENNOMFORING AV KURS 
Organisasjonsrettet opplaering - Fase 1 

OVERSIKT 

AVHOLD MOTE 

over livor mange som skal ha Fase 1. (Alle nye 
tillitsvalgte skal  gjeluiomga Fase 1) 

fysisk eller digitalt med omradet for a avtale 
felles opplw ing og fordeling av oppgavene. 
Hvem gjor lava. 

BUDSJETT/OKONOMI Lag gjerne et budsjett for kurset. 
Bli enige i forkant av kurset om liven som tar pa seg det 
okonomiske ansvaret og livordan kursutgiftene skal 
fordeles. Dette kan gjerne ga pa rundgang blant 
foreningene. 

SKAFFE VEILEDER 	Ta kontakt med de dere kan ter ke dere som 
veiledere. Avtale datoer og detaljert program. 
Avtal ogsA honorar hvis veileder skal ha dette. 

FASTSETTE DATO 	I samrad med veiledere. 

LEIE LOKALE 
	

(eks. kantina pa jobb, klasserom, kommunale 
moterom, hotell). 
Husk a undersoke og avtale pris. 

TIDSBRUK 	 Varer i 3 dager 

MATERIELL som arbeidshefte, Prinslpp- og handlings-
programmet/vedtekter, kursbevis, bordkort, de 
forskjellige hovedavtalene og hovedtariff-
avtalene bestilles hos Fagforbundet sentralt i 
god tid for kursstart: 
Send mail til  internpostavd@fagforbundet.no   
Skriv hva du trenger og hvilken adresse det 
skal sende det til. Det er en fordel a bestille litt 
ekstra materiell og alt dette er gratis. 
Avtal hvem av dere opplwringsansvarlige i 
omradet som bestiller materiellet dere trenger 
og husk pa hovedavtale og hovedtariffavtale 
for avtaleomrader som dere sjelden er borte i. 
Forbundsregionen har ansvar for a kjope inn 
stroartikler (penner, kortholder, kortstokk e.l.). 
Se evt pa om dere vil bestille noe ut over dette. 
Bestill AML (Arbeidsiniljoloven) og annet 
lovverk hos AOF eller en bokhandel om 
tillitsvalgte ikke har dette fra for. Men de 
fleste bor ha fatt AML da de var• pa 

«Startsamtalen». Iusk  penner og papir — liar 
dere kurset pa et hotell har de ofte dette her. 
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AVTALEOMRADE 

SERVERING 

Viktig a vite livilket avtaleomrade den enkelte 
tillitsvalgte tilhorer, slik at man far det rette 
avtaleverket. Alle ma ha coed seg hoved-
avtalen og hovedtariffavtalen sin, eks. KS, 
PBL, Spekter, KA, FUS, Virke, Staten. Men 
viktig a ha med ekstra til de som evt ikke liar 
dette. Kan vwre lurt a ha noen liggende av de 
man bruker niest ay. 

Dere ma vite livor mange som kommer og bestille 
neat og drikke: Kaffe, te, vatui og frukt. Er det 
mange med lang reise trenger du kanskje ogsa 
rundstykker ved oppstart. I tillegg kommer lunsj og 
evt kake e.l. pa ettermiddagen og middag om noen 
overnatter. Gi ved bestilling beskjed om livor mange 
dere max blir og sa justeres dette nar 
pameldingsfristen er gatt tit. 

SENDS UT INNKALLING MED KURSPROGRAM (se forslag/vial) 
Bli enig om hvem som skal lage progranunet/ 
plakaten for kurset, bruk nialen. 
Sal snart programmet er laget, sendes dette ut 
til alle opplxringsansvarlige i 
det omrade kurset skal arrangeres i. 
Til Fase 1 innkalles  tillitsvalgte da det er et kurs 
alle  tillitsvalgte skal  ha. 
OBS! PAMELDINGSFRIST 
Hver enkelt opplxringsansvarlig i 
fagforeningene sender ut informasjon til 
"sine" tillitsvalgte om nar og livor sa fort dette 
er avklart. 

PERMISJONSSOKNAD De fleste arbeidsgivere har egne permisjons-
soknader. Bruk gjerne disse. I soknaden vises 
til Hovedavtalens bestemmelser. Se side 33, 
der star de forskjellige § for livert 
avtaleomrade man skal soke etter. 

AVTALE MED SPAREBANK 1 ad gjetuiomgang av LO Favor 

PAMELDING 

August 2022 

Hver enkelt opplwringsansvarlig har ansvar for 
a innhente nodvendige opplysninger fra de fra 
sin forening som skal delta pa kurset: Navn, 
adresse, fodselsdato, avtaleomrade, mob.nr, 
mailadresse, om deltaker skal ha overnatting 
eller ikke, allergies. Bli enig om hvem av dere 
opplwringsansvarlige i oniradet som tar seg av 
a lage en feller deltakerliste og sende den til 
AOF sanimen med det andre de skal ha (se 
nedenfor). 
Hver enkelt opplwringsansvarlig sender 
fortlopende panieldte deltakere med alle 
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opplysninger til den soul har ansvar for 
deltakerlisten. 

REGISTRERING HOS AOF Kurs niA registreres hos AOF for at dere skal 
kuiuie broke stotteordningene. Deltakerliste, 
plakat, program og kursbevis (trenger bare 
kursbevis for  en  av deltakerne) ma sendes til 
AOF pa mail til AOF ved Kristjan Sveinsson: 
kristjan.sveinsson@aof no  .Ilan har tlf. 
97625409. Deltakerlisten skal kun inneholde: 
Navn, frill adresse og fodselsdato (dag, maned, 
ar) 
Se « Vilkar for studiestotte sole ligger sour 
vedlegg. 

AOF Sor-Rogaland 
tlf. 240 76 070 
mall:  post(&aof.no   

BLOMSTER/GAVE 	Bestill evt blomstei/gave (gjerne 
solidaritetsbevis) til veilederne. Evt. til 
kursdeltaker som fyller ar (dette ma sjekkes av 
den som lager deltakerlisten). 

REISEREGNING 

KURSBEVIS 

Denne kopieres opp og deles ut. Kvitteringer 
for parkering ma fremlegges. Kjoring med bil 
skal avtales pa forhand. 
Reiseregningsskjemaene skal til den 
foreningen den enkelte tilhorer. Hver deltaker 
tar reiseregningen med til sin forening, evt at 
dere avtaler hvem som tar de med. 

Bestilles hos Fagforbundet sentralt nar dere 
bestiller annet materiell 
Obs! Husk a skrive under kursbeviset. 

EVALUERINGSSKJEMA Kopieres opp og deles tit. Send sanunendrag til 
opplwringsansvarlig i forbundsregionen nar 
kurset er ferdig. 

ETTER KURSET skal oppropslister, kursdeltakerblankett for de 
som ikke far permisj on med lonn og 
barnepasskjemaet sendes til AOF (kan gjores 
elektronisk/via mail). Stipendet er na kr. 162,-
pr. time. Dette er skattefritt. 

Deltakerliste med fodselsdato, samt dato og 
sted for kurset og navn pa kursleder nia sendes 
forbundsregionen slik at kurset blir registrert 
pa deltakerne i Fane2. 

August 2022 
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rT FAGFORBUNDET 

Fagforbundet informerer: 

Innkalling til kurs for nye tillitsvalgte; FASE I 

Dato: 	dd.nn.aaaa 
Sted: 	 nn 

Pameldingsfrist: dd.nn.aaaa 

Innholdet i gruruiopplwringen pa 21 timer er: 
- bli kjent med lokalforening og forbund 
- bli kjent med tillitsvalgtes rolle og fiinksjon 
- bli kjent med forbundets organisasjonsstruktur + planverk 
- gjennomgang av verktoy/materiell (avtaleverk, handboker m.m.) 

Dette er et obligatorisk kurs for alle nye tillitsvalgte bade etter avtaleverket og vedtektene. 

Ta med Hovedavtale, hovedtariffavtale og Arbeidsmiljoloven om dere har dette. Annet kutsmateriell fas pa 
kurset. 

Dersom du ikke far permisjon med lonn, er det viktig at du tar med ayslaget til kurset og antall timer du blir 
trukket. Det blir da gitt et stipend fia AOF pa 162,- /time skattefritt. Ved evt barnepass, to kontakt med 
opplwringsansvarlig i din lokale forening. 

Det vil ikke bli lagt opp til overnatting pa dette kurset, men dersom noen ma overnatte pga Lang reisevei vil 
dette bli ordnet. 

Lokalforeningen dekker reiseutgifter etter rimeligste reisemate, evt kan flere kjore sammen. Pameldingen 
skal vwre godkjent av din lokale opplxringsansvarlig. 

Ved pamelding, oppgi: navn, adi-esse, mailadresse, mobilnt•, fagforening, tariffomrade, fodselsdato, 
vei•v og evt allergier. 

Pamelding til: Opplwringsansvarlig i foreningen din. 

Veiledei•e: nn og iu1 

Det forutsettes at man deltar pa hele kurset. 

Med Nilsen opp1wringsansvarlige i omrade n 

 

Fagforbundet er Norges storste fagforbund. A forhandler fram gode lonns- og arbeidsvilkSr for deg og arbeidskollegene 
dine. NSr vi stSr mange sammen fSrvi storre gjennomslag for rettferdig lonn, trygg jobb og anstendige arbeidsforhold -
for alle. 



FAGFORBUNDET 

Fagforbundet informerer: 

KURSPROGRAM FASE 1 

Sted: 
Tid: 

Dag og dato: 
Kl. 09.30 
Kl. 10.00 
Kl. 10.15 

Kl. 13.00 
Kl. 14.00 
Kl. 17.00 

Dag og dato: 
Kl. 08.30 

Kl. 12.00 
Kl. 13.00 
Kl. 17.00 

Dag og dato: 
Kl. 08.30 

Kl. 12.00 
Kl. 13.00 
Kl. 16.00 

Oppmote og registrering — rundstykker, kaffe og to 
Velkoininen og presentasjon 
Tema for dagen: 
• Bli kjent 
• Fagforbundet/fagbevegelsen 
• Fagforeningene 
Lunsj 
Tema for dagen fortsetter 
Slutt for dagen 

Tema for dagen: 
• Hvorfor vxre fagorganisert 
• Tillitsvalgtes Tolle og funksjon 
• Fagforbundets tillitsvalgte 

Lunsj 
Tema for dagen fortsetter 
Slutt for dagen 

Tema for dagen: 
• Lov- og avtaleverket 
• Partene i arbeidslivet 
• Fagforbundets tillitsvalgtskolering 
• Verktoy/hjelpemidler 

Lunsj 
Tema for dagen fortsetter 
Avslutning 

Veiledere: 

Kursledere: 

Husk a to fined Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og Arbeidsmiljoloven! 

Fagforbundet er Norges storste fagforbund. Vi forhandler Pram gode lonns- og arbeidsvilkSr for deg og arbeidskollegene 
dine. NSr vi stSr mange sammen farvi storre gjennomslag for rettferdig lonn, trygg jobb og anstendige arbeidsforhold -
for alle. Ig 
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FASE 2 
- GRUNNOPPLARING FOR TILLITSVALGTE 

Mal: Bli kjent med forbundets overordnede nial og organ isasj onsoppbygging. Forsta 
llenslkten med tlllltsvalgtfunksjonen. Fa kunnskaper om saksgang i forbundet og i forhold til 
egen arbeidsgiver. Kunnskap on1 rettigheter og plikter i forbundet, og om det most sentrale i 
lov- og avtaleverk og kunne handle tit fra deiule kunnskapen. Bista medlemmer i eget 
avtaleomrade. 

Ansvai•: Forbundsregionen ved opplxringsansvarlig liar ansvaret for FASE 2 skoleringen. 
Dette innebwrer praktisk og administrativt ansvar for at det blir holdt kurs, enten i 
lokalforeningen, regionen eller i samarbeid niellom flere fagforeninger eller pa 
forbundsregionsniva*. 

Malgt•uppe: FASE 2 skal inneholde opplwring for bade organisasjonstillitsvalgte og 
tillitsvalgte etter lov og avtaleverk. Deler av FASE 2 opplwringen vil ha ulike teniaer for 
organisasjonstillitsvalgte og for de tillitsvalgte i de ulike avtaleomradene. 

Tidsramme: Etter at tillitsvalgte liar gjeiulomfort FASE 1, skal de fa mulighet til a soke pa 
FASE 2 opplwringen, helst irmen ett ar etter at de ble valgt. 

Omfang: Timeantallet i FASE 2 beregnes til ca. 80 timer ii-M. lijemmeoppgave. Styret vil 
bli kontaktet av deltakerne ad lijemmeoppgaven. Det er viktig at styret er orientert om dette 
slik at deltakerne far svar innen rinielig tid og far OK svar. Fra 01.04.2022 kan alle som 
onsker det overnatte og bli med pa middagene under hele kurset, dette vil vwre inkludert i 
fagforeningens egenandel for kurset. 

Veileder: Gjennomfores med sentralt godkjente  veiledere. 

Antall deltakere: Maks 25 

Innhold: Se skoleringskart 

Veiledei•avlonning: 

Type honox•ai• - Godtgjoi•ing Satser 
Kursleder pr. dogn 500,- pi- dogn 

1000, -lord-sond pr dogn 
Foredrag/ undervisningstime/ 
Veiledning 

Dersom veilederen ikke mottar annen lonn: 
300,- pr time 
450,- pa lord/sond pr time 
400,- fridag/feriedag pr time 

Heltidslonnet/godtgjoring av organisasjonen 
(ansatte og valgte) 

Omfattes ikke av regulativet til veilederne. 
Forovrig henvises til vedtak om godtgjoringer 
i Forbundsstyret 10. 12.2003 

Tapt arbeidsfortjeneste Dekkes (dokumentasjon), alternativt brukes 
hoyeste sats pr time, kr 400,- 

Satser irtenfor organisasjonen Avgjores tit fra behov for kompetanse 
Foredrag/ veiledning i plenum- gruppe 
Statens satser Gjelder 

August 2022 
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FASE 3 
- FAGFORBUNDETS TOPPSKOLERING - 2 uker 

Mal: utdyping og utvikling av det som ligger i grunnopplxringen, spesialisering irmen 
enkelte emner. Bli fortrolig med forbundets mal og arbeidsmetoder. Bidra til at forbundet 
nar sine mal internt og eksternt. Beherske arbeidsmetoder som kan gjore tillitsvalgtrollen 
enklere. Utvikle tillitsvalgtrollen. Egenutvikling: Samfunnspolitisk bevisstgjoring, 
pavirkningsarbeid. 

Ansvai•: Forbundet sentralt liar ansvaret for ituihold, planlegging, gjennomforing og 
administrasjon av kursene. Forbundsregionen liar ansvar for a nielde pa og prioritere 
deltakere. 

Tidsramme: Deltakerne ma ha gjeiulomfort FASE 2 og ha vwrt tillitsvalgt i minst 3 ar etter 
dette. 

Malgruppe: 
I forbundsregion: regionleder, nestleder, opplwringsansvarlig, yrkesseksjonsleder, 
ungdomsti l l itsvalgt. 
I fagforening: fagforeningsleder, nestleder, opplxringsansvarlig, yrkesseksjonsleder, 
ungdomstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt eller tilsvarende 

Omfang: Internatsamlinger pa 2 ganger 1 uke, saint en mellomperiode med prosjektarbeid. 
Det legges opp til at det kjores ett kurs i hostsemesteret og ett i varsemesteret hintil behovet 
er mer kartlagt. 

INNHOLD: Se skoleringskaft 

TEMAKURS 

Temakurs kan gjennomfores pa det tidspunktet som er mest egnet for den tillitsvalgte, i 
prinsippet uavhengig av gjennomforingen av fasene i grunnskoleringen. Noen av kursene vil 
vxre for erfame,  tillitsvalgte som liar gjennomgatt den obligatoriske skoleringen. For hvert 
kurs vil det bli nxrmere angitt hva som er « opptakskrav». 

Enkelte av kursene vil gjennomfores sentralt, mens andre kan gjennomfores pa 
forbundsregionsniva eller i lokalforening. 

Til de sentrale kursene vii pameldingen skje fra deltakerne til forbundsregionen, som 
videreformidler til Organisasjonsavdelingen / skoleringsgruppen. Forbundsregionen 
vurderer beliovet for a gjennomfore lokale temakurs. Lokale temakurs gjennomfores i 
henhold til lokale behov. Temakurs kan gjennomfores enten av godkjente instruktorer eller 
av lokale ressurspersoner. 

August 2022 
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TOPPSKOLERING 
Hoyskolestudium i Fagforeningsarbeid og teamledelse. Deltakernc Ina lla lang 
tillitsvalgt/fol•handliligserfariilg. Gjemiomfort basisutdanning t.o.m. FASF 3. 
Alder min. 30 ar. Tilgang pa PC/internett. 
Tre samlinger 111/selvstudium I mellomperioder. 

LOKALT (Fagforbundets definisjon pa lokalt er her forbundsl-egionen) 

- ForhandlingskUrs — mininium I gang pl'.ar 
- Turnusplanlegging — minlnittm I gang pr. ar 
- Fane 2 / KassererkLlrs — minlnium I gang pl'.ar 
- Flerkulturelt arbeidsliv — ved behov 
- Omstllling / konkurranseutsetting 

MOTO-kurs - Dette er AOF-kurs som er apne for alle, men her ma vi huske pa at 
Fagforbundet ikke er med i denne avtalen slik at deltakeravgiften kan bli hoy. 

LO - KURS 

LO og LO Stat gjennomforer mange interessante kurs. 

Disse kunngjores direkte fra LO/LO Stat, og soknader sendes direkte dit. 

Opplwringsansvarlig pa forbundsi-egionen prover a lnformere om disse kursene. 

Kursene arrangeres bl a pa LO's eget kurs og konferansesenter pa Sormarka, sor for Oslo. 

Se gjerne: 

www.sonuarka.no   

www.lostatmo   

August 2022 
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STOTTEORDNINGER AOF 

TA KONTAKT MED AOF NAR DU STARTER 
PLANLEGGING AV KURS. 

DER VIL DU FA RAD OG VEILEDNING 

AOF I ROGALAND HAR FOLGENDE KONTOR: 

AOF Sor-Rogaland 
Tlf. 23 06 12 50 
Mail: post@aof.no  
Besoksadresse: Jens Zetlitzgate 21, 4008 Stavanger 
Postadresse: Jens Zetlitzgate 21, 4008 Stavanger 

AOF Vestlandet - Agder 
Tlf. 52 70 90 00 
Mail: post@aof--va.no  
Besoksadresse: Haraldsgt. 190, 5525 Haugesund 
Postadresse: Postboks 24, 5501 Haugesund 

August 2022 
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1. Arrangor 
Studieforbundet AOF utbetaler tilskudd til kurs som 
gjennomfores flit. Lov om vol<senopplaering. Arrangoren ma 
vwre organ isasjonsledd i et av stud ieforbundets 
medlemsorganisasjoner. 

2. Kunngjoring 
Kurset ma vwre offentlig kunngjort og apent for alle. 
Dette er ikke tit hinder for at et kurs primaert retter seg mot 
bestemte malgrupper. Dersom kurs kunngjores andre 
steder enn pa stud ieforbundets hjemmeside, skal det 
fremkornme av kunngjoringen hvilket studieforbund 
kursarrangoren tilhorer. 

3. Studieplan 
Studieplan for kurset skal vaere godkjent av studieforbundet 
eller medlemsorganisasjonen for kursstart. En studieplan er 
en plan som redegjor for kursets innhold, laeringsmal, 
malgrupper, brul< av laeringsressurser, kursleder, metoder 
og varighet. Studieplanen skal vise hvilke 
undervisningsform som benyttes. Studieforbundet har 
oversikt over godkjente studieplaner. 

4. Ku rs 
Kurset skal besta av minst 4 kurstimer. En kurstime er 60 
minutter med organisert bring. Pauser pa inntil 15 
minutter pr time kan innga. Tid tit eventuell aysluttende 
prove/eksamen skal ikke regnes med i kurstiden. 

Kurset skal ha minst 4 dettakere. Studieforbundet kan i 
saerlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om minste antall 
deltakere. 

Kurset skal ha en kursleder. Opplysninger om kursleders 
navn, fodselsdato og adresse ma sendes inn. 

5. Deltakere 
Kursdeltakere ma ha fylt 14 ar innen utgangen av det aret 
opplaeringen foregar, og ha deltatt i opplaeringen minst 75% 
av kurstimene for a ansees a ha fullfort kurset og 
rapporteres som kursdeltakere. Deltakelsen skal 
dokumenteres med noyaktig fort frammoteliste som viler 
motedatoer med klokkeslett, deltakernes navn, 
fodselsdato, kjonn og bostedsadresse. Frammotelisten skal 
vaere underskrevet av kursleder eller laerer. 

6. Kursbevis 
Deltakere som fullforer kurset, skal utleveres kursbevis 
eller annen skriftlig dokumentasjon. Kursbeviset skal 
inneholde studieforbundets navn, 
kursdeltakerens navn, innhold/omfang av kurset og 
laeringsmalene i kursets studieplan. 

7. T ilskudd pr. time 
Arrangoren soker Studieforbundet AOF Norge om 
tilskudd tit kurs. Tilskuddet skal bidra tit a redusere 
deltakernes opplaeringskostnader. 
Storrelsen pa tilskuddet fastsettes av styret i 
Studieforbundet AOF Norge. Styret kan endre 
tilskuddssatsen i lopet av aret hvis nodvendig for a 
holde seg innenfor den okonomiske rammen 
Studieforbundet disponerer. Utgifter og inntekter i 
forbindelse med kurset skal regnskapsfores av 
arrangoren og ma kunne dokumenteres med bilag ved 
kontroll. 

8. Soknad/innrapportering 
Arrangoren sender soknad med dokumentasjon tit 
Studieforbundet AOF Norge eller tit lokal AOF avdeling. 

Dokumentasjon som 
sendes inn: 

• Invitasjon/kunngjering til kurset 
Prnaram 

• Invitasjon/kunngjering til kurset 
• Program 
• Deltakerliste med fullt navn, fodselsdato, kjonn, 

adresse 
• Fremmoteliste med dato og klokkeslett signert 

av kursleder 
• Kopi av kursbevis 

j 
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HUSKELISTE FOR PLANLEGGING AV KURS 

FORBEREDELSE: HVA SLAGS KURS 

MALGRUPPE 

FORELESERENEILEDERE 

KURSLOKALER 

MATERIELL minst 2 uker for 

KURSLEDELSE 

INVITASJONIUTSENDELSE i god tid 

PAMELDINGSFRIST minst 2 uker for kurs, 4 uker om 

hotell 

GJENNOMFORING: 	UTSENDELSE AV PROGRAM 

DELTAKERLISTE 

INFO/REISERUTE 

SKJEMA FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE AOF 

SJEKK AV KURSLOKALE 

SJEKK AV FORELESERENEILEDERE 

SJEKK AV MATERIELL OG UTSTYR 

OPPMELDING TIL AOF 

OPPSTART DELTAKERLISTE 

PROGRAM 

REISEREGNING 

NAVNESKILT 

SKRIVESAKER 

MATERIELL/ARBEIDSHEFTE 

EVALUERINGSSKJEMA 

KURSBEVIS 

REGISTRERINGSSKJEMA AOF 

KURSDELTAKERBLANKETT AOF 

BARNEPASSKJEMA AOF 
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Oppstartsaintale coed egen forening: 

Presentere fagforeningen: 

❑ Organisasjonskart over fagforeningens virksomlietsomrade (hvilke virksomlieter, tariffomrader, 
antall tillitsvalgte etter lov og avtaleverk) 

❑ Hvor mange medlemmer liar fagforeningen? Yrkesaktive? I de ulike yrkesseksjonene? Antall 
medlemmer under 30 fir? Hvem sitter i styret og liva kan de benyttes til? Reks yrkesseksjonene 
(faglig argumentasjon, yrkesfaglig og yrkespolitisk arbeid), opp1wringsansvarlig (opplwring) osv. 
- fylle ut skjemaet «Min fagforeninp i gjennomgangen (ligger i arbeidsheftet) 

❑ hvis vedkommende er kommunal ptv; presentere den hovedtillitsvalgte— hvis tv fra andre 
tariffomrader- fortell om linja (at de er pr definisjon ledende tillitsvalgt hos sin arbeidsgiver, at de 
kan to kontakt direkte med kompetansesenter osv) 

❑ gi en oversikt over livor mange som er organisert pa den tillitsvalgtes arbeidsplass 

❑ snakk om klubben pa den tillitsvalgtes arbeidsplass — hvordan opprette dersom det ikke allerede 
er en fungerende klubb der, forklare at referater fra klubbmotene skal sendes fagforeningen og at 
fagforeningsstyret far oversikt over klubbmotene slik at de kan delta hvis behov) 

❑ forventninger otll opplwring og deltakelse - spor oin vedkommende har gatt gjeimom Fase 0 

motevirksomhet som den tillitsvalgte forventes a delta pa, f.eks mcdlemsmoter, arsmpter, 
tiIIitsvaIgtsmpter 

hvordan soke permisjon og tillitsvalgtes rettigheter i hovedavtalen om tjenestefri 

I tillitsvalgtsportalen — med tilllorende lierliglieter (brosj)lrer og tnateriell som kan bestilles fi•itt 
osv) 

I Styt•ingsdokunienter — vecitekter og prinsipp/Ilandhilgsprograin- forllare liva de er 
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Hjemmoppgave for tillitsvalgte etter vedtektene 

Ta kontakt med fagforeningsstyret for a be om deltakelse pa et styremote (sitter du 
i fagforeningsstyret trenger du ikke be om deltakelse.) Informer om at du skal 
;gjennomfo e en oppgave i mellomperioden pa Fase 2, og at en samtale med 
fagforeningsstyret er en del av oppgaven. 

Be om eksempler (5-7 stic.) pa organisatoriske og politiske saker som styret har 
behandlet det siste halve aret. 

Verving: 
• Hvordan er vervearbeidet lagt opp i din fagforening? 
• Hvem i styret har spesielt ansvar for vervearbeidet? 
• Har fagforeningen satt seg egne vervemal for 2022, hvilke? 

Yrkesseksj onsarbeid: 
• Hvordan er aktiviteten i yrkesseksjonene? Eksempler pa aktivitet? 
• Er det saker den enkelte yrlcesseksjon jobber spesielt med i denne perioden? 

Kunnskap om medlemmene: 
• Har fagforeningen mobilnummer og e-postadresse til alle medlemmer? 
• Hvor mange tariffomrader har fagforeningen medlemmer innenfor? 
• Hvordan er ansvaret for de ulike tariffomradene fordelt i styret? 

Organisatorisk opplwring 
• Har fagforeningen en plan for ytterligere opplwring av tillitsvalgte, eventuelt 

hvillcen opplwring? 
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Hjemmoppgave for tillitsvalgte etter hovedavtalene. 

Ta lcontakt med den som er tillitsvalgt etter en av hovedavtalene i 
fagforeningsstyret for en samtale. Informer om at du skal gjennomfore en oppgave i 
mellomperioden pa Fase 2, og derfor har behov for litt informasj on fra 
vedkommende. 

• Pa hvilken mate blir alle tariffomrader i fagforeningen ivaretatt/fulgt opp? 
• Hvordan sikrer man at de tillitsvalgte etter hovedavtalene har tilstrekkelig 

kunnskap for a ivareta medlemmene? 
• Sykefravaarsoppfolging/ IA arbeid 
• Oppdatering pa avtaleverket 
• Fellesopplwring mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver? 

Er det etablert samarbeidsarena mellom tillitsvalgte og verneombud? 
Hvordan fungerer dette? 

Hva gjor fagforeningen i forhold til heltid/deltidsproblematiklcen? 

Disse spersmalene svarer du pa sely: 

Hvordan vil du som tillitsvalgt pa din arbeidsplass vxre synlig, stolt og nwr? 

Pa hvilken mate er medbestemmelse ivaretatt i din virksomhet? 

Har du satt deg noen vervemal pa arbeidsplassen din? Begrunn. 
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Link ad info om Fagforbundets stipendordning: 

littps:H/ ,v«rNv.fagforbundet.no/medlemsfordeler/stipend/  

Sjekk om dere har egne stipendordninger i lokalforeningen. 

Retningslin,jer for stipend til utdanning 

Fagforbundets utdamingsstipend har som formAl A stotte opplocringstiltak og 
kompetanscutvikling for yrkcsaktive mcdlcmmer. ragutdanning kan gi et rcalt lonnshopp. 
Stipcndet vil teaks dekke 50% av cgne utgiftcr til kurs og utdanninger soul onlliittes av 
stipendordningeti. 

event Iran solze? 

Du mkt ha vrert betttlende yrkesaktivt medlem i minst seks mtSneder for A kunne sake stipend. 
Stipendordningen gjeldcr ikke hurling, cicv, student eller BI-mcdlcninicr. 

vct l(an solics om stottc til: 

• Utdanninger ved univet:sitetcr og hogskoler 
• Utdanning ved NOKUT-godkjente fagskoler 
• Utdanninger i viderepende skole og grunnskole 
• Etter- og vidercutdanninger pA ulike utdanningsnivAer 
• Praksiskandidatopp1wring 
• Yrkcsfagligc kurs 

Vedlegg soul maN legges ve(I i stipendsolumlen: 

• Originate kvittcringer (Mcd kvittcringer regnes giro mcd kvitteringstrykWoblat, utskrift fia 
bankkonto, detatjbilde Im nettbanken, saint kvittcringer fira bokhandcl el.) 

• 13ekreftclse fra din arbeidsgiver som vises om de dekko cller ikke dckker noen av 
utgitlene dine. 

• Beki-eftelsc pA studieplass/kursplass 

Stipend pA 1-2-3 

Kategori 1: 

Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger pit hel- cller deltid som er formelt 
kompetansegivcnde (eks. gir studiepoeng). Dette omfatter ogsA yrkessertifikater. Det utbetales 
halvparten av cgne dokumcnterte utgitter, inntil kr. 1.5.000,- pr. kalendcrn•. 

Kategori 2: 

Kortvarige yrkcsrcicvatite kurs/seminarer. Det utbctales halvparten av cgne dokumcnterte 
utgitier, inntil kr. 3.000,- pr. kalenderir. 
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Eget Stipend for IlledleI finer Ined spesiflklCe lose- og 

skrivevansker 

Medlemmer med lest- og skrivevansker kan i tillegg til vanlig stipend soke Fagforbundet oni 
A M dekket utgifZer til datatckniske hjelpemidler instil 10.000,- kroner per kalwiderAr. En 
forutselning for A sake dette stipendct, er at du har spesifikke og dokumenterte lest- og 
skrivevansker, for eksempel dysleksi. Denne s(otten gis ved loop av en spesiell 
programvarc/datautstyt•. Det gis ikke 10 000,- i stotte til en ordinxr PC. 

Gencrelle regler i foruindelse Incd soktladen: 

Det bchandles kun sokiiader for mcdlcmmer som har Wert betalende, yrkesaktivt mediem i 
minst seks mAneder. 

2. Soknaden ma senest leveres sanunc kalenderAr som utdanningen/kurset aysluttes. For 
utdanninger som aysluttes coed eksamen eller fagprUve arses (let som ayslutning av 
studict. 

3. Det kan kun sakes om utdanningsstipend til en utdanning en gang pr, kalenderAr. 
4. Det behandles ikke soknader hvor egnc utgiftcr er mindre ern kr. 1.500,-. 
S. Soknaclene behandics fortlopcndc. Altnimiclig saksbehancilingstid er tre uker. 
6. Klugefrist er fire uker etter at Fagforbundet har beltandlet soknaden. 

Hva kan jeg solte stotte tit? 

• Kursutgiflcr/scmcstcravgift. 
• Lcerebs~kerhnuteriell /kohiuvgifier. 
• Eksamensulgifter. 
• Merutgifter ved oppliold utenfor lijcmmet (kun overnatting). 
• Kjup av datatekniske hjelpemidler: 25% dckkcs, instil kr. 2.500,-. Engangsstotte. 

Dokumentert p5krevd arbeidstoy, utstyr. 25% dckkcs, imttil kr. 2.500,-. Engangsstotte. 

Folgende dekkes ikke: 

• Tapt arbeidsfortjeneste 
• Iteiseutgifter 
• Diett/mat 
• 13outgifter til hybelbolig 
• Supportavtale, trygglictsavtalc og antivirusprogram 

.13chandlingstid 

Soknaciene behandics fortlopendc. Almituielig saksbehandlingstid er Ire uker, mcn kan i 
perioder med stor pAgang were litt lcnger. Klagcfrist: lire uker etter at Fagforbundet har 
beliandlet soknadcn. 

sparstnfil om stipend? Send a-post fit: 

stipend(,',fagforbundct.no 
- eller ring stipencltelefonen 

23 06 40 40 
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lfanlige sporsma' I og svar orn stipend 

Hvor stye Imn jeg fa i stipend? 

Du kan fa inntil 15 000,- i stipend per kalenderar. Vi dekker halvparten av egne 
dokumenterte utgifter. 

Jog er student/laerling, roan Jog sake om stipend? 

For a soke om stipend ma du ha vaert registrert som yrkesaktivt medlem i 
Fagforbundet t minimum 6 maneder. Yrkesaktive medlemmer som gar inn i en 
studiesituasjon og dermed far redusert sin kontingent kan soke stipend. 

Holder (let at Jog sender inn faktura? 

Nei, faktura er ikke gyldig dokumentasjon. Du ma legge ved kvitteringer som 
viser at alt du soker stotte tit er betalt. 

Hva regnes som en kvittering? 

En kvittering kan for eksempel vaere giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra 
bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel eller 
lignende. 

Kan jog M stipend tit pensumboker? 

Ja. Vi dekker halvparten av dokumenterte utgifter, inntil 12000,-. 

Kan Jog fa stipend tit datautstyr? 

Ja. Vi dekker 25% av datatekniske hjelpemidler, inntil 2500,-. Dette er en 
engangsstotte. 

Kan Jog fS stipend tit arbeidslcber? 

Ja. Vi dekker 25% av palcrevd arbeidstoy, inntil 2500,-, 

Hva menes med «tilleggsbilag» i s©lmadssl(jemaet? 

Du skal kun bruke tilleggsbilag dersom du har noe ekstra dokumentasjon du ma 
vise tit. Normalt er det ikke behov for a taste opp noe her. 

Kan Jog spice stipend for en utdanning Jog snart skal starte pA? 

Du ma vente med a sende inn stipendsoknad tit utdanningen har begynt, og du 
har betalt alle utgiftene du soker om stotte tit. 
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Kan jeg fa stipend for jeg liar betalt utdanningen? 

Nei. Nar du soker ma du Legge ved kvitteringer pa alt du soker stotte om. 

Jeg har ikke penger tit a betale for utdanningen min. Kan jeg fa stipend likevel? 

Nei. Nar du skal soke om stipend ma du Legge ved kvitteringer pa alt du soker 
stotte om. 

Arbeidsgiver betaler utdanningen min. Kan jeg da fa stotte fra Fagforbundet? 

Nei. Du kan fa stotte til utgifter sour din arbeidsgiver ikke dekker. 

Studiet mitt gar fra august tit Juni. Kan jeg da sake om stipend bfide for jut og etter jul? 

Ja, det kan du. Du kan soke om stipend en gang per kalenderar sa lenge studiet 

pagar. 

Jeg far besrcjed om at jeg niS sake orn utgifter pA*  mer enn 1500,-, liva gjor jeg feil? 

Da har du mest sannsynlig lastet opp dokumentasjonen feil. En vanlig feil er at 
dol(umentasjon/kvitteringer (aster opp i feltet for «Tilleggsbilag», Bette feltet 
skal not-malt ikke brukes. Du ma velge utgiftstype i nedtrekksmenyen i feltet 
Nytt bilag». Nar du laster opp kvitteringer ma du altsa forst velge hva stags 

utgift det er, nar du har gjort Bet vil du fa opp et felt hvor du ma fylle Lit et belop, 
belopet du forer inn ma matche I(vitteringen du (aster opp i soknaden. Det er 
disse surnmene som regner Lit hvor mye du kan fa i stipend fra oss. I tillegg til 
kvitteringer ma du ogsa ha en bekreftelse fra din arbeidsgiver som viser om de 
dekker/ikke dekker noen av utgiftene dine. 

r(an jeg senile inn en papirsoknad? 

I januar 2018 gill( Fagforbundet over til en eleltronisl( stipendlosning, det gar 
derfor ikke an a senile inn soknacisskjema pa papir lenger. Na ma du logge deg 
inn her - https://stipelld.fagfol'bunclet.no og fylle ut stipendsol(naden 
elektronisk. HUSI( a legge ved kvitteringer pa alt du soker stotte om samt en 
bel(reftelse fra din arbeidsgiver som viser om de dekker/ikke dekker noen av 
utgiftene dine. 
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DELTAKERB LAN KETT 

Kursnavn Kurssted Tidsrom 

Fodselsdato Navn 

Adresse/Postnt.tmmer 

Telefon Epost 

Forbund 

GODTGJORELSER REISEUTGIFTER fra-til Kr. 

Avreise Ankomst 

Spesifiser Dato KI. Dato ICI 

Diett og nattillegg under reise 

SUM 

Bankkonto (11 siffer) 	  

Dato/Underskrift: 	  

Legg ved kvitteringer. F.eks. parkering, taxi, biletter osv. 

Husk skjema for tapt arbeidsfortjeneste 

August 2022 	
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Retningslinjer for barnepass for tillitsvalgte i Fagforbundet 

Gjelder for alle tillitsvalgte med barn under-  12 At-, som har behov for barnepass ved 
deltakelse pa vedtektsfestede moter i Fagforbundet og kurs den tillitsvalgte trenger 
for a utove sitt very, herunder Fagforbundets grunnopplaering (Fase 1 og Fase 2) og 
Fase 3. 
12 ars regelen kan fravikes dersom bat-net er funksjonshemmet eller trenger tilsyn 
over natten. 

Fagforbundet dekker ekstra utgifter som den tillitsvalgte normalt ikke ville hatt om 
vedkommende ikke hadde deltatt p6 ovennevnte aktiviteter. 
Der Nor AOFs retningslinjer for tilskudd til barnepass kan benyttes, brukes dette. 

Det er til enhver tid gjeldende satser i AOF som folges. 

Dagtilsyn inntil: 
	

Dogntilsyn inntil: 
	

Timesats: 
1 barn kr. 600,- pr. dag 
	

kr. 750,- pr. dogn 
	

kr. 80,- pr. time 
2 barn kr. 750,- pr. dag 
	

kr. 950,- pr. dogn 
	

kr. 100,- pr. time 
3 barn kr. 950,- pr. dag 
	

kr. 1 200,- pr. dogn 
	

kr. 127,- pr. time 

Retningslinjene gjelder for- 

Tillitsvalgte som har behov for barnepass i hjemmet. 

2. 	Tillitsvalgte som har behov, (med behov menes at andre foresatte ikke liar 
anledning til a ha tilsyn med barnet/barna) for a ha med barn ved 
deltakelse pA kurs, konferanser og moter i regi av forbundet. Disse skal f6 
tilrettelagt for Bette ved: 
a. a fa passende overnattingssted for seg sely og barnet/barna. 
b. fa muligheten til a reise pa passende m6te (evt. bil) 
c. satser for barnepasser som er med p6 arrangementene er de samme 

som satser for barnepass i hjemmet. Kostnader for reise og opphold for 
barnepasser kommer i tillegg og skal ogs6 dekkes av forbundet. 

Retningslinjer for barnepass for tillitsvalgte i Fagforbundet gjores gjeldende sentralt 
og i fylkene. Informasjon om ordningen skal vedlegges alle innkallinger. 

August 2022 
	

33 



Fagforrbu valet 

Stotts col barnepass for till vaig e 

Barnepasserens navn og adresse: 

Skattekommune: 	Personnr. 

Bankl<onto: 	  

Stotte gjeider for: 
❑ A. Mote 

❑ B. Kurs 

Deltakers navn: 	  

Motenavn: 	  Dato: 

Kursnavn:    Kurssted: 	  

Kursdato: 	  

Tilsyn - antall timer 	  Dagtilsyn — antall dager: 	  

Dogntilsyn — antall dogn: 	  

Antall barn:  	Barns alder• 	  

Kursleders eller kursarrangors godkjenning for at stotten er i samsvar med 
reglene 
Dato 	  

	

Dato 	 

Qundersl(rift kursleder) 	 (anvist av leder) 

Fylles ut av A®F Norge 

Refusjon kr. 	  

Konto• 	  Dato/anvist 	  

3(f 



AOF 

DOKUMENTASJON FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 

Kursnavn 

Navn (arbeidstaker) 

har permisjon uten Ionn for a delta pa kurs i tiden 

Fra dato Til dato 

sour utgjor 

Antall timer 

Som folge av reisetid til/fra kurssted taper arbeidstakeren skift den 

Reisedato til kurs Reisedato fra kurs 

Arbeidsgivers underskrift og stempel 



Arkivsak nr. 

Bil- 

godtgjorelse 

Kostgodtgjor. 
uten overnatting 

Fradrag lunsj (30%) 

Fradrag middag (50%) 

4086 

4086 

dg 

dg 

-247 

-413 

dg 

dg 

4084 

4520 

Reiseregningsutsteders underskrift Attestasjon Anvisning 
Sted og dato: Dato: Dato: 

Underskrift: Navn: Navn: 

Telefonnummer: 

Fagforbundet - okonomientieten, 01012022 

Bilagsnr. 
Ressursnr 

Navn (blokkbokst.): Fodsels- og personnummer 

Privatadresse : 

Reisen gjelder : Skattekommune 
Avreise Bankkontonr.: Skyss-

middel 

Belop 
kr 

Ankomst 

Sett kryss Dato KI, Reiserute Dato KI. 

Buss 

Tog 

Ferje 

Taxi 

Parkering Overnattingssted: 

Bompenger 

Sum1) Passasjer(er): 

Koststed Sats kr Belop kr LTA Prosjekt Antall 

4242 km 4,13 Tromso 

4243 El-bil km 4,03 

4240 Bilgodtgjorelse km 4,03 

4250 Tillegg for passasjer km 1,00 

Kost 6-12 timer dg 324 4050 

dg 4086 Fradrag frokost (20%) -165 

Fradrag lunsj (30%) dg -247 4086 

Fradrag middag (50%) dg -413 4086 

4051 Kost 12 timer eller mer 603 dg 

4086 Fradrag frokost (20%) dg -165 

4020 Kost over 12 timer 825 Kost-

godt-

gjor. 
med 

Reduk-
Jou 
diets 
im)iand 

Fradrag frokost (20%) -165 4080 

Fradrag lunsj (30%) dg -247 4080 

dg -413 4080 Fradrag middag (50%) 

overnatting Nattillegg innland dogn 435 4060 

dogn 4040 Utlandsdiett 
Reduksjolt 
diets 
u1/41nd 

Fradrag frokost (20%) 4084 

Fradrag lunsj (30%) 4084 

Fradrag middag (50%) 

Kurs / stipend til medlemmer 

4590 Moteutgifter 

Overnatting i flg. bilag 4095 Diverse 

1)Reiseutlegg (overfort fra felt ovenfor) 4110 
9290 Forskudd 

Sum 



PAmelding: 

14.6.2017 
	

Swn li ng for I IT V o3 T V i andre avtalcorn rAder 

a 0 G 	OMingssk em a 

® Praktisk informasjon 

Arrangementsnavn 

Arrangementssted 
Quality Hotel Residence, 
Julie Eges gate 5, 4306 Sandnes, Norge 
Arrangernentsdato 

.2017 12:00 - 	.2017 13:00 

Arrangor 
Fagforbundet Rogaland 

Fornavn 

Etternavn 

Mobilnurnmer 

Norge (+47) T 

E-postadresse 

Adresse 

Postnummer 

Poststed 

Deltakerkategori 

Medlernrner - fagforeningens egenandel 

Ansatte og forelesere 

httpsOngfor brxidelprovi soevent. i Vfagfor bundet/evenls/san i Ii ngti TVsept2017/re4 s ter 
	

1/2 

Pameldingsskjema finner du under kurs og konferanser pa hjemmesiden til 
Fagforbundet Rogaland. NB: Deltakerkategori ((Nledlemmer - ...» for alle 
utenom veilederne pa kurset. 

https://www.fap-foi•btindet.iio/fagfoi-eniiiaer/i-o~-yalaiid/  
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PARAGRAF I HOVEDAVTALEN MAN BRUKER VED SOKNAD OM 
PERMISJON MED OG UTEN LONN: 

KS: Hovedavtale del B, § 3-6 og 3-5 
PBL: Del I, punkt 3.6 og 5.2 b) 

Virke: Hovedavtale § 2, D6 + HTA, kap 3,2 
Spekter: § 52 side 34 

KA: § 9-3 h) side 17 og 9-10 side 20 
Staten: § 39 

Overenskomsten: pkt. 3.4 -3.5 og 3.6 side 7 
FUS: pkt. 5.2 b side 8 

NHO: Del A, kap. V § 5-8 
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jv FAGFORBUNDET 

EVALUERING 
Kurs... 	 

Sted: 

Dato: 

1. Kursinuliold 

  

Egne forventningei 

  

Oppfylte foiventningcr: 

  

Ykke oppfylte forventiiinger: 

L 	2. Kursledere/forelesere  

 

Nave Evne til A formidle Er det noe forcleser kan gjore 
annerledes/bedre? 
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FAGFGRBUNDFT 

3. Andre vier Beringer 

Hvordan fikk du kj ennskap tit tcurset? Hvor/hvem kom informs j onen fra? 

Er det emner du savner, eller emner det bor brulces mer tid pa? 

Er det emner det bor brulces mindre tid pa? 

Hva trenger du mer av/dypere lcjennskap tit for a trygge deg i rollen som 
tillitsvalgt? 

Dine kommentarer tit kursmateriellet: 

Hvilke tillitsvalgtoppgaver er du tryggere pa etter a ha gjennomfort dette 
kurset? 

Ovrige kommentarer: 

4. Din opplevelse av hotellet/lokalene 

Maltider/service/kurslokaler/rydding/renhold/rommet: 

fb 



EVALUERINGSSKJEMA. 

For at vare kurs, konferanser og ovrige tiltak skal vaere best mulig, er det viktig for 
oss a fa vice deltakernes mening om disse. Gi s  noyaktige og oppriktige svar som 
mulig. 
Vi er svaert takknemlig for a fa skjemaet tilbake i utfylt stand. 
Vi haper dette kurset/konferansen har svart til dine forventninger og onsker deg vel 
mott ved en senere anledning. 

KURS/KONFERANSE: 
STED: 
TID/STED: 

Gi en vurdering av tiltaket i sin helhet (poengverdi - sett ring rundt): 

Ku rs-/konferansestedet: 
• plenumssal 
• grupperom 
• maten 
• boforhold 
• Kommentarer: 

meget bra 
meget bra 
meget bra 
meget bra 

5 
5 
5 
5 

4 
4 
4 
4 

3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

meget darlig 
meget darlig 
meget darlig 
meget darlig 

Kurs-/konferanseledelsen: 
• informasjon ved apning tilstrekkelig 5 4 3 2 1 utilstrekkelig 
• informasjon underveis tilstrekkelig 5 4 3 2 1 utilstrekkelig 
• tilbakemeldinger pa sporsmal/onsker m.m. meget bra 5 4 3 2 1 meget darlig 
• Kommentarer: 

Innholdet: 
• har generelt vaert interessant 5 4 3 2 1 lite interessant 
• i forhold til jobb/tillitsvery (malgruppe) relevant 5 4 3 2 1 lite relevant 
• Kommentarer: 

Fikk du nok informasjon i forkant av kurset: 
• for a vurdere din deltakelse meget bra 5 4 3 2 1 meget darlig 
• i forhold til din opplevelse her meget bra 5 4 3 2 1 meget darlig 
• Kommentarer: 

Hvordan fikk du vite om kurset/konferansen ? 

Gi en vurdering av de enkelte temaer/foredragsholdere (poengverdi - sett ring rundt)- 

TEMA/FOREDRAG: 

• Innholdet: 
	

Interessant 	 5 	4 	3 	2 	1 	lite interessant 
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TEMA/FOREDRAG: 

• Innholdet: interessant 5 4 3 2 1 lite interessant 
relevant 5 4 3 2 1 lite relevant 

• Gjennomforingen: engasjerende 5 4 3 2 1 ensformig/kjedelig 
godt planlagt/forberedt 5 4 3 2 1 meget darlig 

• Helhetsbetraktning: meget god 5 4 3 2 1 meget darlig 
• Kommentarer: 

engasjerende 5 4 3 2 1 ensformig/kjedelig 
godt planlagt/forberedt 5 4 3 2 1 meget darlig 

meget god 5 4 3 2 1 meget darlig 

• Gjennomforingen: 

• Helhetsbetraktning: 
• Kommentarer: 

TEMAIFOREDRAG: 

• Innholdet: interessant 5 4 3 2 1 lite interessant 
relevant 5 4 3 2 1 lite relevant 

• Gjennomforingen: engasjerende 5 4 3 2 1 ensformig/kjedelig 
godt planlagt/forberedt 5 4 3 2 1 meget darlig 

• Helhetsbetraktning: meget god 5 4 3 2 1 meget darlig 
• Kommentarer: 

FORETREKKER DU: (sett ring rundt svaret) 

Ukeskurs 
	

Ja 
	

Nei 
Dagskurs 
	

Ja 
	

Nei 

O D O 

rT 

GENERELLE KOMMENTARER: 

Tusen takk for hjelpen! 
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TILDE LT 

DATO 

TIMER 21 

KURSBESKRIVELSE Egen organisasjon 

Partene i arbeidslivet 

Tillitsvalgtes Tolle og funksjon 

Tillitsvalgtes verktoy 

KURSLEDER' 	 FAGFORENINGSLEDER 

O D 0 

rT FAGFORBUNDET 
bVw flgforbundet.no  
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