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KURSTILBUD

De Facto - Kunnskapsenter for fagorganiserte 
er en uavhengig stiftelse med kunnskapsarbeid for alle 

deler av fagbevegelsen som formål 

Vi utfører utrednings- og forskningsoppdrag, bistår organisasjoner og
tillitsvalgte med dokumentasjon og analyser og driver en omfattende
undervisnings- og foredragsvirksomhet mot hele spekteret av
fagforeningsmiljøer.

Kurs for tillitsvalgte er en viktig del av De Factos virksomhet. Senterets
medarbeidere brukes ofte som innledere og foredragsholdere på kurs og
konferanser i fagbevegelsen. Noen ganger inviteres vi til temaer som
inngår i fagforeningens egne kurs eller konferanser, andre ganger
utvikler vi helt nye kurs i samarbeid med oppdragsgivere. Vi inviterer
også regelmessig til egne De Facto-kurs innenfor flere aktuelle temaer. 

I denne brosjyren finnes en oversikt over aktuelle kurstilbud 
fra De Facto. Fagansvarlige for De Factos kurs er Tellef Hansen,

Roar Eilertsen, Paul Bjerke og Stein Stugu

TA KONTAKT FOR NÆRMERE INFORMASJON OG
PRISTILBUD FOR KURSENE:

defacto@de-facto.no, eller tlf: 22 33 33 35



T I L B Y R  F Ø L G E N D E  K U R S

1. FAGBEVEGELSENS OPPBYGGING OG VIRKEMÅTE

Deltakerne skal
• få en grunnleggende innføring i det norske arbeidslivssystemet og fagbevegelsens historie
• få en oversikt over det daglige fagforeningsarbeidet og rollen som tillitsvalgt
• få en første innføring i lov- og avtaleverket

2. STERKE FAGFORENINGER

Deltakerne skal
• utvikle sin kunnskap og sine grunnferdigheter i ledelsesmetoder og verktøy
• gjennom kurset arbeide med en konkret forbedringsplan for viktige områder av 

forbundets/fagforeningens arbeid
• bruke kurset til å utvikle et nettverk for kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling

3. PRESSE/ MEDIA

Deltakerne skal
• få en innføring i medias rolle, organisering og virkemåte
• utarbeide punkter til en mediestrategi
• trene på å opptre i media, skrive pressemeldinger m.m.

4. I BEDRIFTENS STYRE

Deltakerne skal
• styrke forståelsen av arbeidet gjennom en kritisk gjennomgang av egne og andres erfaringer
• bli mer fortrolig med rollen som styrerepresentant og ulike rettigheter/plikter 

gjennom arbeid med ulike case
• få en grunnleggende innføring i regnskapsforståelse og bruk av økonomiske nøkkeltall

5. OMSTILLING  I

Deltakerne skal
• tilegne seg kunnskap om hva som driver fram omstilling
• få innføring i aktuelt lov- og avtaleverk og trene på bruken av dette gjennom arbeid 

med konkrete oppgaver
• utarbeide en sjekkliste som kan være til hjelp i omstillingsarbeidet

6. OMSTILLING  II

Deltakerne skal
• få styrket sine analytiske ferdigheter gjennom innføring i en enkel analysemodell og trening 

på bruken av den på egen arbeidsplass  
•  settes i stand til å utarbeide omstillingsavtaler
Kurset er prosessorientert. Grunnlaget for ”Omstilling II” er lagt i ”Omstilling I” , 
slik at hovedvekten på kurset ligger i at deltakerne skal arbeide aktivt med egen 
arbeidsplass/ egne utfordringer som tema.

7. GRUNNKURS PENSJON

Deltakerne skal
• forstå de viktigste endringene som er foreslått i pensjonssystemet
• vurdere kvaliteten på egen tjenestepensjon
• vurdere alternative løsninger for tjenestepensjon - innskudds- eller ytelsespensjon -

hva er konsekvensene?

8. GRUNNKURS JUS

Deltakerne skal
• settes i stand til å bruke lov- og avtaleverket og kjenne til de viktigste bestemmelsene
• trene på oppgaveløsning gjennom arbeid med konkrete oppgaver

9. TALE-, DEBATT- OG MØTETEKNIKK

Deltakerne skal
• settes i stand til å holde innledninger, delta i diskusjoner samt være møteledere
• gjennom innledninger, diskusjoner, refleksjon og trening bli sikrere på seg selv

11. KURS FOR ERFARNE TILLITSVALGTE

Dette er et kurs for de som har vært tillitsvalgte noen år. Kurset går over et halvt år med
fire samlinger av en dag. Kurset baserer seg på dyktige forelesere og har stor grad av
erfaringsutveksling. Kurset tar opp temaer som økonomi, internasjonalt faglig arbeid,
media og analysemetoder.

10. FORHANDLINGSTEKNIKK

Deltakerne skal
• få en grunnleggende innføring i forhandlingsteori
• trene i å bruke lov- og avtaleverket, samt kunne de viktigste bestemmelsene i dette
• trene på oppgaveløsning gjennom arbeid med konkrete oppgaver

Kurset skal brukes til å utarbeide ei sjekkliste for forhandlinger


