
   

 

Rundskriv nr: 8/2017 
 
 

Til alle avdelinger og ledere i bedriftsgrupper i FLT 
 

  
  Oslo, 18.05.2017 
  16/00602-10 
   

NYTT GRUNNKURS for tillitsvalgte 
 
Forbundet har gleden av å informere om et nytt kurstilbud; Grunnkurs for tillitsvalgte. Dette kurset 

med to moduler inngår i FLTs nye sentrale kursportefølje beskrevet i forbundets skoleringsstrategi 

vedtatt av Forbundsstyret. Vi ønsker nå å invitere nye tillitsvalgte til kurs i Modul 1 og ber om hjelp til 
å spre informasjon om tilbudet.  
 

Grunnkurset  
Mål: Kursets overordnede hensikt er at de tillitsvalgte skal settes i stand til, på best mulig måte, å 
drifte organisasjonen FLT lokalt. 

 
Målgruppen: Hovedsakelig nye bedriftstillitsvalgte, men også nye avdelingstillitsvalgte og 
bedriftstillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på kurs vil ha nytte av opplæringen.  

 
Informasjon 
I følge FLTs vedtekter skal bedriftsgrupper avholde årsmøter innen utgangen av februar og sende bl.a. 

melding om valg til avdelingen og forbund, men dessverre blir ikke alle valg meldt inn. For å sikre at 
grunnkurstilbudet når ut til nye tillitsvalgte, trenger vi bistand fra alle avdelinger og 

bedriftsgruppeledere til informere nye tillitsvalgte om Grunnkurset. Forbundet vil sørge for omtale 

av det nye kurstilbudet i fagblad og på nett. 
 
Forbundet har utarbeidet følgende informasjonsskriv til videre bruk: 

 Kursinvitasjon som kan sendes nye bedriftstillitsvalgte 
 Informasjonsskriv i A4-format til oppheng på arbeidsplassene 

 

Til avdelingenes og bedriftsgruppelederes informasjon legger vi også ved godkjent læreplan for Modul 
1.  
 
Om kursgjennomføringen 
Grunnkurset består av ca 50 studietimer fordelt på to moduler og hver modul går over fire dager (tre 
overnattinger). Det stilles ikke krav til forkunnskaper, men det vil være en absolutt fordel å ha 

gjennomført «Ny i FLT». 

 
Tid og sted 

Modul 1: torsdag 14. til søndag 17. september 2017 
Kurset avholdes på Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter, rett nord for Oslo Lufthavn Gardermoen. 
Se http://www.hurdalsjoen.no/no/hotell/ 

 
  



 

Opphold og reise 

Forbundet sørger for bestilling og betaling av opphold på kursstedet. Reiseutgifter refunderes etter 
statens satser. Deltakere som trenger flyreise, skal bestille sin reise på eget skjema og forbundet mottar 

fakturaen. Deltakerne får dette skjemaet tilsendt etter at påmelding er registrert – sammen med annen 
informasjon. 
 

Permisjon 

Vi oppfordrer tillitsvalgte til å søke permisjon med lønn. Dersom de tillitsvalgte ikke får lønnet 
permisjon, vil forbundet dekke dokumentert tapt arbeidsfortjeneste i sin helhet. 

 
Frister 
Frist for påmelding til Grunnkurset: 10. august 2017. 

Alle påmeldinger sendes til postkasse@flt.no merket «Grunnkurs for tillitsvalgte». Den tillitsvalgte vil 

motta bekreftelse på sin påmelding og mer informasjon om veien videre. 
 

Avdelingene tilskrives om hvem som er påmeldt og vil ved stor pågang kunne bli bedt om på 
prioritere deltakere. 
 
Spørsmål 
Kontakt gjerne organisasjonsavdelingen v/Arnstein og Elisabeth. Dersom noen avdelinger ønsker en 
nærmere gjennomgang av den nye skoleringsporteføljen, stiller vi gjerne på styremøter, konferanser 

e.l. 
 
 

På forhånd takk for all hjelp! 
 
Med vennlig hilsen 

Forbundet for Ledelse og Teknikk 
 
 

Arnstein Aasestrand /s/     Elisabeth M. Mogård /s/ 
2. nestleder      rådgiver, organisasjonsavdelingen 
       elmo@flt.no 

       917 69 654 
 
Vedlegg: 
Kursinvitasjon til utsending 
Infoskriv til oppheng 
Læreplan til info. 
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