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FORBUNDETS MÅL FOR TILLITSVALGTOPPLÆRING 

 
 

 å utvikle forbundets tillitsvalgte og gi informasjon om forbundets 

samfunnsoppgaver ihht vedtektene. 

 å kvalifisere de tillitsvalgte til sine oppgaver 

 å gi nødvendig kunnskap til  våre tillitsvalgte i folkevalgte organ, 

styrer, råd og utvalg. 

 å gi våre tillitsvalgte kunnskap om samfunnsutviklingen slik at de 

vil være i stand til å påvirke videreutviklingen i samfunnet i tråd 

med vårt idegrunnlag. 
 

 

Fagforbundet ble dannet i juni 2003. I den forbindelse ble det laget ny 

tillitsvalgtopplæring. Denne opplæringen er bygget på det beste i begge tidligere 

forbund. Samtidig som det er lagt vekt på forbedring og en kvalitetssikring av 

skoleringen. 

Denne skoleringen er modulbasert for at den skal kunne gjennomføres fleksibelt ut fra 

ulike behov. 

 

Grunnskoleringen er oppdelt i fire faser. Det starter med Fase 0 som tillitsvalgte får 

tilsendt elektronisk til mobilen straks de er blitt tillitsvalgt.  

Så kommer Fase 1 som skal gjennomføres, lokalt i foreningen/område. I Fase 1 må det 

legges vekt på motivasjon for videre opplæring. 

 

Fase 2 gjennomføres med forbundsregionen som ansvarlig i samarbeid med 

lokalforeningene og områdene rundt i forbundsregionen. Forbundsregionen har et 

"sørge for" ansvar. 

  

Fase 3 gjennomføres sentralt. 

 

I tillegg til grunnskoleringen er det lagt opp til at man kan gjennomføre lokale og 

sentrale temakurs. 

 

Områdesamarbeid er viktig i opplæringsarbeidet, og det oppfordres til mest mulig 

samarbeid mellom fagforeningene der dette er praktisk mulig. 

 

Nye tillitsvalgte skal gjennomgå 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, 

må vurderes av den lokale foreningen i forhold til å kunne hoppe over deler av Fase 2. 

 

Fase 3 kan ikke erstattes med realkompetanse. 
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ANSVARLIGE FOR OPPLÆRING I FORBUNDSREGIONEN 
 
 

 

ANSVARLIG FOR ORGANISATORISK OPPLÆRING 

 
Opplæringsansvarlig Marit Brekke Lodden 

    Jens Zetlitzgt. 21, 4008 Stavanger 

     Mobil 481 50 411   

Mail: marit.brekke.lodden@fagforbundet.no 

 

 

 

ANSVARLIG FOR YRKESFAGLIG AKTIVITET 

 

 

Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk - YST 

     

    Mobil  

    Mail:  

 

 

Leder yrkesseksjon helse og sosial - YHS 

    Torill H. Herigstad 

    Mobil 901 72 339 

    Mail: torill.herigstad@fagforbundet.no  

 

 

Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst - YKKO 

    Torhild Nesvåg 

    Mobil 901 31 963 

Mail: torhild.nesvag@fagforbundet.no  

 

 

Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon - YKA 

    Marit Larssen 

    Mobil 905 25 513 

    Mail: marit.larssen@fagforbundet.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:torill.herigstad@fagforbundet.no
mailto:torhild.nesvag@fagforbundet.no
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BEGREPSAVKLARINGER 

 
 

Forklaring på en del begreper / uttrykk som forekommer i permen: 
 

 

 

Modul     Tilsvarer en enhet/tema i organisatorisk opplæring. 

 

Yrkesrettet opplæring   Opplæring som er relatert til ditt yrke. 

 

Organisasjonsrettet opplæring Opplæring som er relatert til ditt verv i foreningen, 

(Fagforbundets organisasjon, og lov- og avtaleverket)  

 

TV - tillitsvalgt   Tillitsvalgte. (Tillitsvalgte valgt etter Hovedavtalen eller 

vedtektene) 

 

FTV Frikjøpt tillitsvalgt. Koordineringsansvarlig for de 

plasstillitsvalgte. Valgt etter Hovedavtalen. 

 

Grunnopplæring Grunnleggende opplæring som er inndelt i Fase 0,     

Fase 1, Fase 2 og Fase 3. 

   

 

Temakurs Gjennomføres lokalt, på forbundsregionnivå eller 

sentralt, f.eks Ny Giv, turnus, kassererkurs, vervekurs, 

styrekurs, forhandlingskurs, formidlingstrening.  

 

Lokale temakurs kan gjennomføres i henhold til lokale 

behov.  

 

Temakvelder    Korte, yrkesrettede kveldskurs/samlinger 

 

 

Temadager / fagdager   Yrkesrettede dagskurs 

 

Bak i Fase 1-heftet som vedlegg 1 finnes det en oversikt over forkortelser bl.a. på 

avtaleområder. 
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Samarbeid forbundsregion/lokalforening  
 

Helhetstenkning og sammenheng skal prege opplæringen i Fagforbundet. Tillitsvalgte 

skal være godt skolert og det yrkesfaglige tilbudet til medlemmene skal være godt. 

 

Lokalfagforeningen  

skal sørge for at medlemmer og tillitsvalgte både etter vedtektene og Hovedavtalen blir tilbudt 

grunnleggende tillitsvalgtopplæring og annen nødvendig skolering som for eksempel 

yrkesfaglig tilbud. Se nedenfor. 
Lokalt er opplæring styrets ansvar. Det er opplæringsansvarlig i lokalforeningen sitt ansvar å 

gjennomføre denne. 

 

Yrkesseksjonene  

lokalt skal tilrettelegge for ulike former for yrkesfaglig tilbud til medlemmene i de ulike 

yrkesseksjonene. 

Yrkesseksjonene i forbundsregionen skal sørge for at alle medlemmer får tilbud som bidrar til 

yrkesfaglig utvikling. 

 

Det er viktig at opplæringen er så fleksibel at den kan ivareta behovene til både store og små 

fagforeninger.  
 

Opplæringsansvarlig i forbundsregionen har ansvaret for å sørge for at de lokale 

fagforeningene og tillitsvalgte får opplæring. 

Opplæringsansvarlig lokalt er forbundsregionens forlengede "opplæringsarm" og en viktig 

samarbeidspartner for opplæringsansvarlig i forbundsregionen. 

 

Skal vi klare opplæringsoppgavene må det være et omfattende og nært samarbeid mellom 

regionene/fagforeningene/yrkesseksjonene/opplæringsansvarlig lokalt og i forbundsregionen. 

 

Opplæringsansvarlig/styret lokalt må kartlegge behovet for opplæring, og på bakgrunn av 

kartleggingen lage en opplæringsplan med kostnadsoversikt hvert år. 

Opplæringsplanen må inneholde tiltak både i forhold til tillitsvalgte og det yrkesfaglige 

tilbudet. 

Planen er en del av fagforeningens handlingsplan for kommende år, og denne planen skal 

sendes forbundsregionen hvert år. 
 

Hvis dere har behov for hjelp med utarbeidelse av opplæringsplaner, forberede ulike 

tiltak, ønsker tips om veiledere, osv. kan dere ta kontakt med opplæringsansvarlig eller 

yrkesseksjonslederne. 

 

Når det gjelder kontakt med fagforeningen i forhold til opplæring vil dette skje gjennom 

den opplæringsansvarlige. 
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OPPLÆRINGSANSVARLIG 

 

Forbundsregionen 

 

Opplæringsansvarlig i forbundsregionen sitter på forbundsregionkontoret i Stavanger, 

og er frikjøpt i 100% stilling. 

 

Vedkommende sitter også i regionstyret med særskilt ansvar for opplæring, men er en 

del av forbundsregionens politiske ledelse.  

 

Vedkommende er ansvarlig for at de sentrale politiske vedtak i forhold til opplæring 

gjennomføres. Dette gjelder vedtak fattet i AU (Arbeidsutvalget) og i 

skoleringsutvalget. 

 

Skoleringsutvalget er et rådgivende organ for den daglige politiske ledelse i forhold til 

opplæring.  

 

RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHETEN 

 

Forbundsregionens opplæringsvirksomhet dekkes organisatorisk av opplæringsansvarlig 

 

OPPLÆRINGSANSVARLIGES oppgaver er: 

 

  - planlegge og gjennomføre skolerings- og opplæringsvirksomheten i tråd med 

vedtatt budsjett og handlingsplan. 

 

  - formidle informasjon til fagforeningene, tillitsvalgte og medlemmene om 

aktuelle opplæringstilbud. 

 

- oppfølging av relevante punkter i Handlingsprogrammet. 

 

Opplæringsansvarlige i fagforeningene innkalles til minimum 2 samlinger i året. Her  

planlegges opplæringen for neste halvår. 

 

Det er ønskelig at opplæringsansvarlig i forbundsregionen tar kontakt med nye som blir valgt  

inn som opplæringsansvarlig i lokalforening.  

 

 

Lokalt 

 

Under Landsmøtet i 2013 ble det vedtatt at det skulle velges en opplæringsansvarlig i 

alle fagforeningene i Fagforbundet. Dette ble lagt inn i Vedtektene § 11.5 

 

Opplæringsansvarlig lokalt blir da å stå i direkte linje til opplæringsansvarlig i 

Forbundsregionen.  

Et av ansvarsområdene blir FASE 1 og FASE 2 og de politiske vedtak som er gjort i 

forhold til dette. (forbundsregionen - sentralt) 

 

Samlinger 

 

Målet er at de lokale opplæringsansvarlige møtes minst en gang i året, sentralt 

(forbundsregionen) eller i en av de tre områdene i forbundsregionen.  
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Områder 

 

I Rogaland er forbundsregionen delt inn i 3 områder når det gjelder opplæring. 

 

Områdene er oppdelt slik: 

 

Område 1  Område 2    Område 3   

151 Dalane  019 Stavanger og Kvitsøy  033 Haugesund - Utsira 

279 Hå   074 Ryfylke    107 Haugesund brannkorpsfor 

281 Sandnes  110 Rogaland Brannkorpsfor.  301 Sauda  

458 Sola  192 Strand    323 Karmøy 

561 Gjesdal  211 Helse Stavanger   468 Helse Sydvest  

687 Klepp  760 Randaberg    497 Vindafjord 

688 Time                   510 Tysvær og Bokn 

    

 

Avd 469 Fagforbundet Rogaland fylke kan være med i det området som passer best. 

Avd. 074 Ryfylke kan også delta i område 4 om dette er mest hensiktsmessig 
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Opplæringsansvarlig i lokalforeningen sine oppgaver 
 

- Opplæringsansvarlig blir valgt for 2 år (vedtektenes § 11.5.1) 

 

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

 

- Deltar på styremøter i lokalforeningen 

 

- Må regne med å være med som leder/kursansvarlig for Fase1-kurs når dette skal arrangeres  

 

- Sammen med de andre opplæringsansvarlige i området har en ansvar for planlegging og 

gjennomføring av Fase 1-kurs. 

 

- Ansvaret for planlegging og gjennomføring av Fase 2-opplæringen ligger hos forbunds-

regionen. Opplæringsansvarlig i lokalforeningen sørger for at de som skal ha denne 

opplæringen melder seg på til opplæringsansvarlig i forbundsregionen. Planlegging av 

tidspunkt for opplæring skjer på opplæringskonferansene, et samarbeid mellom 

lokalforeningen og forbundsregionen. 

 

- Delta på opplæringskonferanse ca 2 ganger i året (her får en innkallelse fra 

forbundsregionen). Disse konferansene foregår over 1 eller 2 dager der en treffer andre 

opplæringsansvarlige i Rogaland. Her blir det f.eks: evaluering av kurs som er avholdt, 

planlegging av nye kurs, utarbeidelse av tiltaksplan for opplæring. 

 

- I forkant av disse konferansene er det en fordel å vite hvor mange som trenger den 

tillitsvalgtskolering som man planlegger. Her samarbeider man med leder, hovedtillitsvalgte 

og yrkesseksjonene i lokalforeningen. 

 

- Sende ut informasjon så tidlig som mulig om hvor og når kursene skal avholdes. Dette 

gjelder både de som skal ha Fase 1 og de som skal videre på Fase 2-skoleringen. 

 

- Man kan samarbeide med andre fagforeninger i området om å arrangere kurs/temakvelder. 

 

- Sørge for å melde på tillitsvalgte på den nødvendige tillitsvalgtskoleringen, følge dette opp 

på best mulig måte slik at tillitsvalgte blir ferdig skolert. 

 

- Hjelpe til med videreformidling av yrkesretta kurs til medlemmer i samarbeid med 

yrkesseksjonene. Kunne hjelpe til med f eks styrekurs i lokalforeningen.  

 

- Husk "overlapping" mellom gammel og nyvalgt opplæringsansvarlig slik at man slipper å 

starte med blanke ark. 

 

- Lage handlingsplan for hvert år i forkant av årsmøtet, dette som en del av lokalforeningens 

handlingsplan.  

 

- Lage årsberetning i forkant av årsmøtet, dette som en del av lokalforeningens årsberetning.  

 

- Holde seg til budsjettet som er vedtatt for opplæringsansvarlig på årsmøtet. 

 

- Føre en oversikt over hvem som har gjennomført og ikke, de forskjellige kurs. Her kan man 

få ut rapporter fra medlemsdatasystemet Fane 2.  



 

Juni 2021 10 

 
 

FASE 0 
Digital opplæring via mobilen 
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GJENNOMFØRINGSMÅTER – OPPLÆRINGSTILTAK 
 

Det er viktig at opplæringen tilrettelegges i forhold til de behov lokalforeningen og den 

enkelte tillitsvalgte har.  Et annet viktig moment som ofte kan være avgjørende er 

lokalforeningens økonomi.  

 

Kursene legges først og fremst på dagtid, men man kan også har kurs på 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 opplæring for nye tillitsvalgte – en digital startpakke. 

Opplæringen er nyttig både for plasstillitsvalgte etter avtaleverket og for nye 

organisasjonstillitsvalgte etter vedtektene. Startpakken blir automatisk sendt ut per SMS. 

Dette skjer i løpet av 24 timer etter registrering av verv i medlemsregisteret (Fane2). Det er 

derfor svært viktig at verv er registrert på Fane 2 og at dette blir oppdatert når verv blir 

forlenget.  

 

Alle som er registrert med verv på Fane 2 kan gå inn på følgende adresse for å komme inn på 

Fase 0: 

https://nytillitsvalgt.fagforbundet.no  

 

 

OPPLÆRINGSPLANER  - KARTLEGGING 
 

Skal vi nå det som må være et av foreningens hovedmål; å ha skolerte tillitsvalgte i alle verv – 

er det nødvendig for foreningsstyret å ha oversikt over hvilken opplæring de tillitsvalgte og 

øvrige medlemmer har.   

Dette betyr at det bør gjennomføres kartlegging av opplæringsbehovet i foreningen, gjerne 

årlig.  

 

Dette er i utgangspunktet styrets ansvar, men det vil være naturlig at det er en av oppgavene 

til opplæringsansvarlig.  
 
 

Opplæringsplan 
Når styret legger planer for året som kommer er det viktig at man tar med opplæringsbehovet 

i foreningen som en del av handlingsplanen. Har man gjort et godt kartleggingsarbeid, vil 

dette arbeide være lettere.  

 

Planen må inneholde type opplæringstiltak, tidspunkt for tiltak, målgruppe, budsjett og 

ansvarlig for tiltakene (gjerne med navn på ansvarlig). Hele foreningens handlingsplan legges 

fram for årsmøtet for godkjenning. Handlingsplanen bør være et fast punkt på foreningens 

styre-, yrkesseksjons- og årsmøter. 

 
I AMU vedtar arbeidsgiver sin opplæringsplan for ansatte. Skal fagforeningen få best 

mulig tilbud til sine medlemmer vil det være en fordel å samarbeide med Fagforbundets 

representant i AMU. Der er det mulig å påvirke for å få tilbud til "våre" 

medlemsgrupper. Da blir arbeidsgiver ansvarlig for å tilby, og å dekke utgifter. 

 

https://nytillitsvalgt.fagforbundet.no/
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FASE 1 - INTRODUKSJONSKURS - 21 timer 

 
Mål: Å få kjennskap til hva tillitsvalgtrollen innebærer. Bli kjent med forbundet, 

opparbeide kontaktnett. Få en minimumskunnskap for å kunne fungere i rollen som 

tillitsvalgt frem til øvrig opplæring starter. 

Fase 1 opplæringen danner grunnlaget for å kunne gå videre til Fase 2. 

 

Ansvar: Den lokale foreningen. Kan med fordel kjøres sammen med andre foreninger i 

området. Foreningen bruker egne ressurser som veiledere eller veiledere fra 

regionen. Hvis det er behov for bistand må dere ta kontakt med forbundsregionen. 

Materiell er utarbeidet sentralt. Lokal informasjon må komme i tillegg. Dvs. den lokale 

informasjonen som er lagt inn i kurset må foreningen selv sørge for. 

Veilederen må følge den veilederperm som foreligger. 

 

Tidsramme: Innkalling av nye tillitsvalgte gjøres så fort som mulig etter valg. 

Gjennomføring i løpet av et halvt år. Dette gjelder uansett om tillitsvalgte er valgt på 

årsmøtene, eller tiltrer rollen i løpet av året. Det legges altså opp til et årlig hovedkurs 

for nye tillitsvalgte etter årsmøtene som en fast rutine, og i tillegg kanskje også et kurs 

om høsten for skolering av eventuelle nye tillitsvalgte. 

 

Målgruppe: Alle tillitsvalgte, det vil si både de som er valgt etter vedtekter og de som 

er valgt etter hovedavtale.       

 

Omfang: 21 timers kurs, som kan gjennomføres både som 3 dagers kurs, dagsamlinger 

eller kveldssamlinger. 

 

 

Innholdet i opplæringen er:  

 

 Bli kjent med lokal forening, og forbundet. 

 

 Tillitsvalgtes rolle og funksjon/hvorfor være fagorganisert. 

 

 Forbundets organisasjonsstruktur + planverk.  

(det skal vises til – ikke inngående gjennomgang) 

 

 Gjennomgang av verktøy / materiell som skal deles ut  

(Avtaler, relevant avtaleverk, håndbøker, vervemateriell, 

forsikringsinformasjon) 

 

Men husk på at før man tar Fase 1, helst umiddelbart etter at man er valgt inn i et 

verv, skal man ta Fase 0. Dette kurset kommer digitalt som en SMS direkte til den 

som er blitt tillitsvalgt. Deretter er det ønskelig at den tillitsvalgte får en 2-timer 

samtale med foreningen, se vedlegg.  
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PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV KURS 
Organisasjonsrettet opplæring - Fase 1 

 
OVERSIKT    over hvor mange som skal ha Fase 1. (Alle nye 

    tillitsvalgte skal gjennomgå Fase 1) 

   

AVHOLD MØTE med området for å avtale evt. felles opplæring 

og fordeling av oppgavene. Hvem gjør hva. 

 

 LAGE BUDSJETT  for kurset 

 

MATERIELL som deltakerhefte og Prinsipp- og handlings-

programmet/vedtekter bestilles hos 

Fagforbundet sentralt i god tid før kursstart: 

Gå inn på Logg inn på www.fagforbundet.no. 

Gå videre inn på veiledernettet og klikk på 

Kurs fagforening (Fase 1 og temakurs) og gå 

videre til «Bestill arbeidshefter her». Det er en 

fordel å bestille litt ekstra materiell. 

Forbundsregionen har ansvar for å kjøpe inn 

strøartikler (penner, kortholder, kortstokk e.l.). 

Se evt på om dere vil bestille noe ut over dette. 

Bestill AML (Arbeidsmiljøloven) og annet 

lovverk hos AOF om tillitsvalgte ikke har 

dette fra før. Husk penner og papir.  

 

TIDSBRUK Skal kurset være i 3 hele dager, 6 kvelder, eller 

en blanding? 
 

GODKJENNING AV KURSOPPLEGGET  
Fra styret  

(hvis du ikke har godkjent opplæringsplan)            

 

SKAFFE VEILEDER Ta kontakt med den du kan tenke deg som 

veileder.  Avtale datoer og detaljert program. 

Avtal også honorar hvis veileder skal ha dette. 
        

FASTSETTE DATO  I samråd med veileder(e). 

 

LEIE LOKALE    (eks. kantina på jobb, klasserom, kommunale 

møterom, hotell).  

      Husk å undersøke og avtale pris. 

  

SERVERING  Du må vite hvor mange som kommer og bestille mat 

og drikke: Kaffe, te, vann og frukt. Er det mange 

med lang reise trenger du kanskje også rundstykker 

ved oppstart. I tillegg kommer lunsj og evt kake e.l. 

på ettermiddagen.   

 
 

 
 

http://www.fagforbundet.no/
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SENDE UT INNKALLING MED KURSPROGRAM (se forslag i 

permen)  

Til Fase 1 innkalles tillitsvalgte da det er et kurs 

alle tillitsvalgte skal ha.   

OBS! PÅMELDINGSFRIST 

  

PERMISJONSSØKNAD  De fleste arbeidsgivere har egne 

permisjonssøknader. Bruk disse. I søknaden 

vises til Hovedavtalens bestemmelser. Se side 

37, der står de forskjellige § for hvert 

avtaleområde man skal søke etter. 

 

AVTALEOMRÅDE Viktig å vite hvilket avtaleområde den enkelte 

tillitsvalgte tilhører, slik at man får det rette 

avtaleverket. Alle må ha med seg hoved-

avtalen og hovedtariffavtalen sin, eks. KS, 

PBL, Spekter, KA, FUS, Virke, Staten. Evt 

kan dette deles ut.  

 

REGISTRERING HOS AOF Kurs må registreres hos AOF for at dere skal 

kunne bruke støtteordningene. Deltakerliste, 

plakat, program og kursbevis (trenger bare 

kursbevis for en av deltakerne) må sendes til 

AOF på mail  til AOF ved Sølvi Lid: 

solvi.lid@aof.no . Hun har tlf. 92831560. 

Deltakerlisten skal kun inneholde: Navn, full 

adresse og fødselsdato (dag, måned, år) 

Se «Vilkår for studiestøtte som ligger som 

vedlegg.  

 

AOF Sør-Rogaland  

tlf. 51 60 37 50 

mail: sor-rogaland@aof.no   

 

  

BLOMSTER/GAVE Bestill blomster/gave (gjerne solidaritetsbevis) 

til veileder(e). Evt. til kursdeltaker som fyller 

år (dette må sjekkes av den som lager 

deltakerlisten). 

 

REISEREGNING Denne kopieres opp og deles ut. Kvitteringer 

for parkering må fremlegges. Kjøring med bil 

skal avtales på forhånd. 

 

KURSBEVIS   Bestilles hos Fagforbundet sentralt  

     Obs! Husk å skrive under kursbeviset. 

 

 

 

 

 

 

mailto:solvi.lid@aof.no
mailto:sor-rogaland@aof.no
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EVALUERINGSSKJEMA Kopieres opp og deles ut. Send sammendrag til 

opplæringsansvarlig i forbundsregionen når 

kurset er ferdig. 

 

ETTER KURSET skal oppropslister, kursdeltakerblankett for de 

som ikke får permisjon med lønn og 

barnepasskjemaet sendes til AOF (kan gjøres 

elektronisk/via mail). Stipendet er nå kr. 157,- 

pr. time. Dette er skattefritt.  

 

 Deltakerliste med fødselsdato, samt dato og 

sted for kurset og navn på kursleder må sendes 

forbundsregionen slik at kurset blir registrert 

på deltakerne i Fane2.  

 

 
 Dersom man har felleskurs i området må følgende gjøres: 

 
Hver enkelt opplæringsansvarlig i fagforeningene sender ut informasjon til   

"sine" tillitsvalgte om når og hvor så fort dette er avklart. 

OBS! Påmeldingsfrist. 

 

Hver enkelt opplæringsansvarlig har ansvar for å innhente nødvendige  

opplysninger fra de fra sin forening som skal delta på kurset: Navn, adresse,  

fødselsdato, avtaleområde, mob.nr, mailadresse, om deltaker skal ha 

overnatting eller ikke, allergier. Sendes til den som har ansvar for 

deltakerlisten FØR fristen går ut.  

 

Bli enig om hvem som skal lage programmet for kurset, bruk malen. 

 

Så snart programmet er laget, sendes dette ut til alle opplæringsansvarlige i  

Det område kurset skal arrangeres i. 

 

Hver enkelt opplæringsansvarlig bestiller materiellet til "sine" tillitsvalgte  

og sender dette til dem som har meldt seg på kurset sammen med  

deltakerliste og program (sjekk rutiner for dette i din egen forening), evt  

avtal om dette gjøres av en av de opplæringsansvarlige for alle deltakerne.  

 

Bli enig om hvem som tar seg av alle påmeldinger for å kunne lage en  

deltakerliste og sende den til AOF. 

 

Dersom det er nødvendig må de opplæringsansvarlige som skal delta på  

kurset ha et møte i forkant. 

  

 

 Bli enige om hvem som tar på seg det økonomiske ansvaret 

og hvordan kursavgiften skal fordeles. 
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PROGRAM FASE 1 
Dato / sted 

 

 

 

 
Dag 1 

 

 Bli kjent – bruk tid på dette, det legger grunnlaget for de tre dagene! 

 

 Fagbevegelsen/Fagforbundet 

 

 Fagforeningen – Din fagforening 

 

 

Dag 2 

 

 Tillitsvalgtes rolle og funksjon 

 

 Hvorfor være fagorganisert 

 

 

Dag 3 

 

 Lov- og avtaleverket 

 

 Partene i arbeidslivet 

 

 Veien videre: Fagforbundets tillitsvalgtskolering 

 

 Verktøy/hjelpemidler for tillitsvalgte 
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FASE 2  

- GRUNNOPPLÆRING FOR TILLITSVALGTE  
 

Mål: Bli kjent med forbundets overordnede mål og organisasjonsoppbygging. Forstå 

hensikten med tillitsvalgtfunksjonen. Få kunnskaper om saksgang i forbundet og i forhold til 

egen arbeidsgiver. Kunnskap om rettigheter og plikter i forbundet, og om det mest sentrale i 

lov- og avtaleverk og kunne handle ut fra denne kunnskapen. Bistå medlemmer i eget 

avtaleområde. 

 

Ansvar: Forbundsregionen ved opplæringsansvarlig har ansvaret for FASE 2 skoleringen. 

Dette innebærer praktisk og administrativt ansvar for at det blir holdt kurs, enten i 

lokalforeningen, regionen eller i samarbeid mellom flere fagforeninger eller på 

forbundsregionsnivå. 

 

Målgruppe: FASE 2 skal inneholde opplæring for både organisasjonstillitsvalgte og 

tillitsvalgte etter lov og avtaleverk. Deler av FASE 2 opplæringen vil ha ulike temaer for 

organisasjonstillitsvalgte og for de tillitsvalgte i de ulike avtaleområdene. 

 

Tidsramme: Etter at tillitsvalgte har gjennomført FASE 1, skal de få mulighet til å søke på 

FASE 2 opplæringen, helst innen ett år etter at de ble valgt.  

 

Omfang: Timeantallet i FASE 2 beregnes til ca. 80 timer inkl. hjemmeoppgave. 

 

Veileder: Gjennomføres med sentralt godkjente veiledere. Disse får oppfølging fra 

org.enheten sentralt. 

 

Antall deltakere: Maks 25 

 

Veilederavlønning: Eget avlønningsregulativ, se nedenfor 

 

Innhold: Se skoleringskart  

 

Type honorar - Godtgjøring Satser pr time 

Kursleder pr. døgn 500,- pr døgn 

1000, -lørd-sønd pr døgn 

Foredrag/ undervisningstime/ 

Veiledning  

Dersom veilederen ikke mottar annen lønn: 

300,-  

450,- på lørd/sønd 

400,- fridag/feriedag  

 

Heltidslønnet/godtgjøring av organisasjonen  

(ansatte og valgte) 

Omfattes ikke av regulativet til veilederne. 

Forøvrig henvises til vedtak om godtgjøringer 

i Forbundsstyret 10.12.2003  

  

Tapt arbeidsfortjeneste Dekkes (dokumentasjon), alternativt brukes 

høyeste sats pr time, kr 400,-  

Satser utenfor organisasjonen 

Foredrag/ veiledning i plenum- gruppe 

Avgjøres ut fra behov for kompetanse 

Statens satser Gjelder 
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FASE 3  

- FAGFORBUNDETS TOPPSKOLERING - 2 uker 
 

Mål: utdyping og utvikling av det som ligger i grunnopplæringen, spesialisering innen 

enkelte emner. Bli fortrolig med forbundets mål og arbeidsmetoder. Bidra til at forbundet 

når sine mål internt og eksternt. Beherske arbeidsmetoder som kan gjøre tillitsvalgtrollen 

enklere. Utvikle tillitsvalgtrollen. Egenutvikling: Samfunnspolitisk bevisstgjøring, 

påvirkningsarbeid. 

 

Ansvar: Forbundet sentralt har ansvaret for innhold, planlegging, gjennomføring og 

administrasjon av kursene. Forbundsregionen har ansvar for å melde på og prioritere 

deltakere. 

 

Tidsramme: Deltakerne må ha gjennomført FASE 2 og ha vært tillitsvalgt i minst 3 år etter 

dette. 

 

Målgruppe: 

I forbundsregion: regionleder, nestleder, opplæringsansvarlig, yrkesseksjonsleder, 

ungdomstillitsvalgt.  

I fagforening: fagforeningsleder, nestleder, opplæringsansvarlig, yrkesseksjonsleder, 

ungdomstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt eller tilsvarende 

 

Omfang: Internatsamlinger på 2 ganger 1 uke, samt en mellomperiode med prosjektarbeid. 

Det legges opp til at det kjøres ett kurs i høstsemesteret og ett i vårsemesteret inntil behovet 

er mer kartlagt. 

 

INNHOLD: Se skoleringskart 

 
 

TEMAKURS 
 

Temakurs kan gjennomføres på det tidspunktet som er mest egnet for den tillitsvalgte, i 

prinsippet uavhengig av gjennomføringen av fasene i grunnskoleringen. Noen av kursene vil 

være for erfarne tillitsvalgte som har gjennomgått den obligatoriske skoleringen. For hvert 

kurs vil det bli nærmere angitt hva som er «opptakskrav». 

 

Enkelte av kursene vil gjennomføres sentralt, mens andre kan gjennomføres på 

forbundsregionsnivå eller i lokalforening. 

 

Til de sentrale kursene vil påmeldingen skje fra deltakerne til forbundsregionen, som 

videreformidler til Organisasjonsavdelingen / skoleringsgruppen. Forbundsregionen 

vurderer behovet for å gjennomføre lokale temakurs. Lokale temakurs gjennomføres i 

henhold til lokale behov. Temakurs kan gjennomføres enten av godkjente instruktører eller 

av lokale ressurspersoner. 
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TOPPSKOLERING  
Høyskolestudium i Fagforeningsarbeid og teamledelse. Deltakerne må ha lang 

tillitsvalgt/forhandlingserfaring. Gjennomført basisutdanning t.o.m. FASE 3.  

Alder min. 30 år. Tilgang på PC/internett. 

Tre samlinger m/selvstudium i mellomperioder. 
 

 

LOKALT (Fagforbundets definisjon på lokalt er her forbundsregionen) 

 

- Forhandlingskurs – minimum 1 gang pr.år 

- Turnusplanlegging – minimum 1 gang pr. år 

- Fane 2 / Kassererkurs – minimum 1 gang pr.år 

- Flerkulturelt arbeidsliv – ved behov 

- Omstilling / konkurranseutsetting 

 

MOTO-kurs - Dette er AOF-kurs som er åpne for alle, men her må vi huske på at 

Fagforbundet ikke er med i denne avtalen slik at deltakeravgiften kan bli høy. 
 

 

LO - KURS 

 

LO og LO Stat gjennomfører mange interessante kurs. 

 

Disse kunngjøres direkte fra LO/LO Stat, og søknader sendes direkte dit. 

 

Opplæringsansvarlig på forbundsregionen prøver å informere om disse kursene. 

 

Kursene arrangeres bl a på LO`s eget kurs og konferansesenter på Sørmarka, sør for Oslo. 

 

Se gjerne: 

 

www.sormarka.no 

 

www.lostat.no  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sormarka.no/
http://www.lostat.no/
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STØTTEORDNINGER AOF 
 

 
TA KONTAKT MED AOF NÅR DU STARTER 

PLANLEGGING AV KURS.  

 

DER VIL DU FÅ RÅD OG VEILEDNING 

 

 

 
AOF ROGALAND HAR FØLGENDE KONTOR:  

 
 

AOF  Sør-Rogaland 

Tlf.  51603750 

Mail: sor-rogaland@aof.no 

Besøksadresse: Jens Zetlitzgate 21, 4008 Stavanger 

Postadresse: Jens Zetlitzgate 21, 4008 Stavanger 

 

AOF Vestlandet - Agder 

Tlf. 52709000 

Mail: post@aofvestlandet.no 

Besøksadresse: Haraldsgt. 190,  5525 Haugesund  

Postadresse: Postboks 24, 5501 Haugesund 
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HUSKELISTE FOR PLANLEGGING AV KURS 
 

FORBEREDELSE:  __ HVA SLAGS KURS 

    __ MÅLGRUPPE 

    __ FORELESERE/VEILEDERE 

    __ KURSLOKALER 

    __ MATERIELL ca 2 uker før 

    __ KURSLEDELSE 

    __ INVITASJON/UTSENDELSE i god tid 

__ SØKNADSFRIST minst 2 uker før kurs, 4 uker om det er på     

hotell 

 

GJENNOMFØRING:  __ UTSENDELSE AV PROGRAM 

    __ DELTAKERLISTE 

    __ INFO/REISERUTE 

    __ SJEKK AV KURSLOKALE 

    __ SJEKK AV FORELESERE/VEILEDERE 

    __ SJEKK AV MATERIELL OG UTSTYR 

 

OPPSTART   __ DELTAKERLISTE 

    __ PROGRAM 

    __ REISEREGNING 

    __ NAVNESKILT 

    __ SKRIVESAKER 

    __ MATERIELL 

    __ SANGER 

    __ KURSBEVIS 

    __ REGISTRERINGSSKJEMA AOF 

    __ KURSDELTAKERBLANKETT AOF 

    __ BARNEPASSKJEMA AOF 
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Påmelding:  

 

 
 
 

Påmeldingsskjema finner du under kurs og konferanser på hjemmesiden til 
Fagforbundet Rogaland. NB: Deltakerkategori «Medlemmer - …» for alle 
utenom veilederne på kurset.  
 

https://www.fagforbundet.no/fagforeninger/rogaland/  

https://www.fagforbundet.no/fagforeninger/rogaland/
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PARAGRAF  I HOVEDAVTALEN MAN BRUKER VED SØKNAD OM 

PERMISJON MED OG UTEN LØNN: 
 

 

 

 

 

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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____________________________________________________________________________ 

EVALUERINGSSKJEMA. 
 
For at våre kurs, konferanser og øvrige tiltak skal være best mulig, er det viktig for  
oss å få vite deltakernes mening om disse.  Gi så nøyaktige og oppriktige svar som 
mulig.     
Vi er svært takknemlig for å få skjemaet tilbake i utfylt stand.   
Vi håper dette kurset/konferansen har svart til dine forventninger og ønsker deg vel 
møtt ved en senere anledning. 
 

KURS/KONFERANSE:  
STED:  
TID/STED:  

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

Kurs-/konferansestedet:        
 plenumssal meget bra 5 4 3 2 1 meget dårlig 
 grupperom meget bra 5 4 3 2 1 meget dårlig 
 maten meget bra 5 4 3 2 1 meget dårlig 
 boforhold meget bra 5 4 3 2 1 meget dårlig 
 Kommentarer: 
 
 
 

Kurs-/konferanseledelsen:        
 informasjon ved åpning tilstrekkelig 5 4 3 2 1 utilstrekkelig 
 informasjon underveis tilstrekkelig 5 4 3 2 1 utilstrekkelig 
 tilbakemeldinger på spørsmål/ønsker m.m. meget bra 5 4 3 2 1 meget dårlig 
 Kommentarer: 
 
 
 
Innholdet:        
 har generelt vært interessant 5 4 3 2 1 lite interessant 
 i forhold til jobb/tillitsverv (målgruppe) relevant 5 4 3 2 1 lite relevant 
 Kommentarer: 
 
 
 

Fikk du nok informasjon i forkant av kurset:        
 for å vurdere din deltakelse meget bra 5 4 3 2 1 meget dårlig 
 i forhold til din opplevelse her meget bra 5 4 3 2 1 meget dårlig 
 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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 Relevant 5 4 3 2 1 lite relevant 
        
 Gjennomføringen: engasjerende 5 4 3 2 1 ensformig/kjedelig 
 godt planlagt/forberedt 5 4 3 2 1 meget dårlig 
        
 Helhetsbetraktning: meget god 5 4 3 2 1 meget dårlig 
 Kommentarer: 
 
 
 

 
 
TEMA/FOREDRAG: 

 

 
        
 Innholdet: interessant 5 4 3 2 1 lite interessant 
 relevant 5 4 3 2 1 lite relevant 
        
 Gjennomføringen: engasjerende 5 4 3 2 1 ensformig/kjedelig 
 godt planlagt/forberedt 5 4 3 2 1 meget dårlig 
        
 Helhetsbetraktning: meget god 5 4 3 2 1 meget dårlig 
 Kommentarer: 
 
 
 

 
 
TEMA/FOREDRAG: 

 

 
        
 Innholdet: interessant 5 4 3 2 1 lite interessant 
 relevant 5 4 3 2 1 lite relevant 
        
 Gjennomføringen: engasjerende 5 4 3 2 1 ensformig/kjedelig 
 godt planlagt/forberedt 5 4 3 2 1 meget dårlig 
        
 Helhetsbetraktning: meget god 5 4 3 2 1 meget dårlig 
 Kommentarer: 
 
 
 

 

FORETREKKER DU: (sett ring rundt svaret)  

   

Ukeskurs Ja Nei 

Dagskurs Ja Nei 

   

 
 
GENERELLE KOMMENTARER: 

 

 
        
        
        
        
        

Tusen takk for hjelpen!   
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