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Notodden

Arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskole, barnehage, videregående og høgskolen
Styre- og varamedlemmer i Utdanningsforbundet Notodden

Innkalling til kurs
Sted:
Lien Fjellgard, Svartdalsvegen, Seljord
Tid:
Torsdag 30. september – Fredag 1. oktober 2021
Klokkeslett: 30. september kl 08:15 til 1. oktober kl. 15:00
Målet for kurset:
• Å øke fagforeningsbevisstheten
• Å øke rollebevisstheten hos de tillitsvalgte
• Gjøre de tillitsvalgte trygge i rollen som ATV (arbeidsplasstillitsvalgt)
• Kjenne til hvordan medbestemmelse kan utøves innenfor Hovedavtalens rammer.
• Kjenne til hvordan klubbmøter kan brukes for å drøfte viktige saker før møtet med
arbeidsgiver.
• Kjenne til hvordan man som ATV/klubb kan påvirke innad i egen organisasjon.
Da vi skal jobbe både inne og ute kan det være lurt å ta med seg hensiktsmessige klær og fottøy
som passer til årstiden.
Vi minner om at mobildekningen er varierende i området.
Innkalling og permisjonsrett
For alle avtaleområder vises det til hovedavtalens formålsparagrafer og understrekningen av
betydningen av samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakers organisasjoner, herunder også
betydningen av kvalitet, omstillingsarbeid og kompetanseutvikling.
Innkallinga gir rett til permisjon etter Hovedavtalen for arbeidsplasstillitsvalgte i:
• KS, del B, § 3-6
• Staten § 39, særlig andre ledd
• Pbl § 5.2.b)
• Virke § 7-7
Påmeldingsfrist til lokallaget innen mandag 20. september 2021. Program for kurset ligger vedlagt.
Påmelding gjøres via medlemsregisteret.
Med vennlig hilsen,
Hege Dordi Stordal Støa og Merete Fossmo Nesholen
leder og nestleder i Utdanningsforbundet Notodden

Postadresse/Besøksadresse
Tinnesgata 4
3675 Notodden

E-post/Internett
www.utdanningsforbundet.no
post@notodden.utdanningsforbundet.no

mob+47 97 05 33 86

Org. nr. 997 732 189
Bankkonto 2646.09.56683

Program kurs Lien fjellgard 30. september og 1. oktober 2021

Torsdag 30.09.21
08.15
09.15
09.45 – 10.15
10.15 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.30
16.30 – 18.30
19.30

Felles avreise fra Notodden – Ramsflog
Ankomst Lien Fjellgard. Kaffe/Te/ hjembakst
Velkommen til kurs ved Hege Dordi
Tillitsvalgtopplæring (Lov og avtaler)
Fjellgardslunsj
Mobbeombudet i Vestfold og Telemark, Kaja Vintervold Asmyhr, holder
foredrag om et trygt, godt og inkluderende miljø i barnehage og skole. Det
blir mulighet for både spørsmål og refleksjon.
Teambuilding og ettermiddagskaffe med hjembakst
Tre retters middag

Fredag 27.09.19
08.00 – 09.00
09.00 – 10.30
10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00

Frokost
Hva vil vi at våre lokale politikere etterspør av kvalitetskriterier i skoler og
barnehager?
Jobbe med retningslinjene for årsmøteperioden som ble vedtatt på årsmøte i
mai.
Fjellgardslunsj
Årets lønnsoppgjør i de ulike avtaleområdene
Oppsummering med kaffe og hjembakst
Hjemreise

Det er trådløst fibernettverk på Lien, men som sagt noe dårlig mobildekning.
Dersom du vil benytte badstua eller utendørs boblebad torsdag før middag så har Lien
badehåndklær og badekåper. Badetøy må du selv ta med.
Husk å gi beskjed om eventuelle allergier ved påmelding.
Det blir felles kjøring, gi beskjed ved påmelding om du kan kjøre eller ikke, samt hvor mange du
eventuelt har plass til.
☺
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