
 
 
 
Rundskriv nr. 16/2017 
 
 

 Oslo, 16. oktober 2017 
 AAA/emm    

 

Til alle avdelinger v/leder og studieleder  

 

Kurs i regi av forbundet sentralt – 2018 
 
Forbundet har vedtatt en årsplan for medlems- og tillitsvalgtskolering i regi av forbundet sentralt. 
Vi har herved gleden av å presentere planen for hele 2018, og ber om hjelp fra tillitsvalgte i 
avdelinger og bedriftsgrupper til å spre informasjonen. 
 
Beskrivelser av påmeldingsfrister, innhold, målgrupper og praktisk informasjon finnes på 
www.flt.no/Kurs_og_konferanser  
Se også Aktivitetsoversikten. 
 
 
 

  

Postadresse: Pb 8906 • Youngstorget • 0028 Oslo

Besøksadresse: Hammersborggata 9 • 0181 Oslo • Tlf: 23 06 10 29 • Faks: 23 06 10 17

E-post: postkasse@flt.no • www.flt.no

Organisasjonsnummer: NO 971 526 556

 

KURSPLAN 2018 

 

Superkurshelg 12.-14. januar 2018, Sørmarka – påmeldingsfrist 8. desember 2017 

 Ny i FLT introduksjonskurs – for nye medlemmer, også studentmedlemmer 
 Forhandlingskunnskap – primært for bedriftstillitsvalgte 
 Lover og avtaler med vekt på omstilling – primært for tillitsvalgte 

 Pensjon i privat sektor – for tillitsvalgte og medlemmer som har gått «Ny i FLT» 
 Salg, service og markedsføring – primært for erfarne tillitsvalgte.  

Kurset er opptakskrav til Addisco-kurset «Markedsføring for fagforbund» 
 Å ta ordet med nervene i behold – presentasjonsteknikk for organisasjonsarbeid, 

primært for tillitsvalgte 
 

1.-4. juni 2018, Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter – påmeldingsfrist 15. april 2018 

Grunnkurs modul 1: for nye tillitsvalgte (modul 2 tilbys i august) 
 
Superkurshelg 24.-26. august 2018, Sørmarka – påmeldingsfrist 15. juli 2018 

 Ny i FLT – for nye medlemmer, også studentmedlemmer 

 Grunnkurs modul 2 (merk slutt 27/8): for tillitsvalgte som har gått Grunnkurs modul 1 
 Arbeidsmiljøloven: for tillitsvalgte og medlemmer som har gått «Ny i FLT» 
 Kurs i styrearbeid: for tillitsvalgte i avdelings- og bedriftsgrupper 

 Kommunikasjon på nett for tillitsvalgte 

 
Med forbehold om endringer. 

 

 

http://www.flt.no/Kurs_og_konferanser


For alle kurs gjelder: 

Forbundet vil fortsatt sende rundskriv med informasjon om arrangementene og eventuelle 
kursspesifikke detaljer. 
 
Kursene er gratis for FLTs medlemmer – forbundet dekker hotellopphold og reiseutgifter etter 
gjeldende satser. Forbundet bestiller opphold for hver deltaker. Deltakerne sørger selv for sin 
reise, med unntak av flyreiser som bestilles på eget skjema fra forbundet som vil motta faktura for 
bestillingen.  
 
Vi oppfordrer deltakerne til å søke permisjon med lønn. For dokumentert tapt arbeidsfortjeneste 
gis stipend etter AOFs satser (p.t. kr 145 pr time). Stipendet er skattefritt.  
Unntak: Tillitsvalgte som tildeles plass på Grunnkurs modul 1 og 2 får dekket eventuell tapt 
arbeidsfortjeneste i sin helhet. 
  
Alle påmeldinger til sentrale kurs sendes til postkasse@flt.no. Meldingen må inneholde  

1. søkers navn 
2. søkers epostadresse  
3. hvilket kurs påmeldingen gjelder  

 
Søkere som får plass vil bli tilskrevet pr e-post etter påmeldingsfristens utløp og må så bekrefte at 
de ønsker å benytte plassen. Deltakerne får også informasjon om flyreisebestilling og tapt 
arbeidsfortjeneste. Program og liste over kursdeltakere vil bli sendt deltakerne før kursstart.  
 
Ved eventuelt mange søkere fra samme avdeling/bedrift vil forbundet prioritere påmeldinger i 
samarbeid med avdelingene. Tillitsvalgte vil bli prioritert. 
 
Ved spørsmål, kontakt gjerne Elisabeth M. Mogård, 917 69 654.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Forbundet for Ledelse og Teknikk 
 
Arnstein Aasestrand /s/     Elisabeth M. Mogård /s/ 
2. nestleder       rådgiver, organisasjonsavdelingen 
araa@flt.no       elmo@flt.no, 917 69 654 
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