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Skoleringstilbudet

Kravet til kompetanse i arbeidslivet
blir stadig høyere.
Dette gjelder ikke minst for tillitsvalgte. AOF har lang
erfaring i å skolere tillitsvalgte og har gjennom dette
arbeidet gitt tillitsvalgte en kompetanse som gjør
dem i stand til å møte problemstillinger som oppstår
på arbeidsplassene. Dette arbeidet må utvikles videre
og stadig nye tillitsvalgte må tilbys skolering.

Tilbudet gjennom AOFs toppskolering, er i kontinuerlig utvikling og tilpasses de krav som stilles til dagens
tillitsvalgte. Toppskoleringen er et tilbud til de som
har gjennomført grunnopplæringen og som ønsker et
bedre grunnlag for å kunne utføre sine oppgaver som
tillitsvalgte.

Innhold

Toppskolering
• Denne katalogen gir en oversikt over
vårt kurstilbud. De som ønsker det og
som har studiekompetanse, vil ved
gjennomføring av enkelte kurs kunne gå
opp til eksamen, og få studiepoeng.
• Noen av kursene har egne opptakskrav
(se under kursbeskrivelsene) Skoleringen skjer gjennom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, selvstudium og
hjemmearbeid.
• Mange Toppskoleringskurs kan settes
opp etter behov i det enkelte forbund
dersom det er ønskelig. Forhør deg med
ditt forbund.
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Kurstilbud
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LO-Skolen
Tillitsvalgte skal få dekket sine opplæringsbehov.

Arbeidsmiljøskolen
Et tilbud om videreskolering for verneombud og
andre som arbeider innen verne- og miljøspørsmål.

20

Internasjonale kurs

34

Historie og samfunn

Ulike kurs i inn- og utland med vekt på språk

Flere kurs om arbeidernes historie.
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Organisasjonskurs
Kurs for deg som er ny eller trenger en oppdatering
på din rolle som medlem av en kontrollkomité.

Pedagogikk
Hvordan skjer læring og hvordan skapes kunnskap?

42

Høyskole- og
universitetsstudier
Flere kurs i samarbeid med høyskoler.
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LO-SKOLEN

FEM MODULER

LO-Skolen er til for at du som
tillitsvalgt skal få dekket dine
opplæringsbehov ut over den
grunnleggende tillitsvalgtopplæringen.

Kursene
Tverrfaglig kontakt kan også gjøre det enklere for deg
å se muligheter i din egen situasjon.

LO-skolen inneholder fem moduler:
1. Arbeidsliv

Om kurset
LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi
tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom
et variert tilbud får tillitsvalgte muligheter til
fordypning utover grunnskoleringen. LO-skolen er
tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele
erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke
faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

2. Læring
3. Organisasjon og ledelse
4. Samfunn
5. Solidaritet
í/!2%/$'"++,*#ő/1*&+01Ɯ/"*,!2)"/Ǿ#í/
du tildelt LO-skolenålen.

Arbeidsliv

Hva får du igjen for å ta kurset?
,!2)/"&!0)&3&++"%,)!"/#$"+""!/&ƞ0økonomi, arbeidsmiljø og arbeidsrett. Modulen gir
$/2++)"$$"+!"(2++0(-&"!/&ƞ0ő(,+,*&0(1",/&
,$/2(3"!/&ƞ0ő(,+,*&0("
analysemetoder.

Deltakerne får også en helhetlig kunnskap i
arbeidsrett, slik at de skal kunne lage en oversiktlig
#/*01&))&+$3/"110)&$"(,+Ɲ&(1"/Ǿ&!"+1&Ɯ0"/"(/3
og påstander som gjøres gjeldende, og hvilket
/"110)&$$/2++)$!"6$$"/-íǽ"0()(2++"Ɯ++"
relevante bestemmelser, og begrunne standpunkt i
konkrete saker.

Modulen utgjør modul 1 i den videregående
/"&!0/"110)&+'Ǿ,$(3)&Ɯ0"/"/#,/,--1(1&)
denne.

Dette kurset anbefales som grunnlag hvis
du ønsker å studere arbeidsrett videre. AOF
har et linjedelt tilbud på arbeidsrett som du
Ɯ++"/("/01&(1),$"+2+!"/Ȋ ő60(,)"Ȓ,$
universitetsstudier”.

Kursinformasjon
Varighet:

3 x 4 dager

Kurssted:

Sørmarka

Kursleder:
E-post:
Påmelding:

Per Helge Mork
per.helge.mork@aof.no
via vår nettside www.aof.no

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering.
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Læring
I dette kurset retter vi fokus på hvordan sosialisering og læring
skjer igjennom familien, skolen, arbeidslivet, og fagbevegelsen.
Vi vil se på hvordan synet på læring avdekker ulike menneskesyn,
maktforhold, samt våre holdninger til hverandre. Vi vil sette spesielt
fokus på fagbevegelsen og hva som kjennetegner den.

Om kurset
Kurset går over to uker. Ikke vær redd for at kurset blir så teoretisk at det blir utilgjengelig eller irrelevant.
Det er reelle og konkrete problemstillinger som kommer til å oppta oss.

Hva får du igjen for å ta kurset?
•

Kurset søker å bidra til en dypere forståelse
av ulike maktforhold i samfunnet.

•

Kurset belyser hvordan vi forholder oss til
hverandre i ulike sammenhenger og avdekker
hva slags holdninger enkeltmenneske, skole,
fagbevegelse og samfunn preges av.

•

Kurset bidrar til å gjøre deltakerne bedre i
stand til å vurdere og sette et kritisk søkelys
på rådende oppfatninger og holdninger som
preger samfunnsinnretningen vår.

Kursinformasjon
Varighet:

2 uker

Kurssted:

Sørmarka

Kursleder:

Anne Devik

E-post:
Påmelding:

anne.devik@aof.no
via vår nettside www.aof.no
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Organisasjon og ledelse
Hvordan blir organisasjonen vår slik den blir og hva
er din rolle i den? Bli med på å studere hva som er
spesielt ved LO som organisasjon.
Om kurset
I dette kurset skal vi studere ulike organisasjons-

Kurset bidrar til en bevisstgjøring både rundt

og ledelsesformer. Hvilke verdier og menneskesyn

organisasjoner og rundt ledelse, samt en klarer

preges de av? Hvilken makt eksisterer og hvordan

oppfatning og endring av egne holdninger.

påvirker du som tillitsvalgt din organisasjon? Hvor
plasserer LO seg som organisasjon i forhold til

•

Kurset søker å bidra til bevisstgjøring rundt ulike

de ulike organisasjonsretningene og hvordan er

organisasjonsstrukturer, hva slags ledelse og

det å være tillitsvalgt i denne organisasjonen? Vi

hvilket menneskesyn som preger fagbevegelsen,

vil også utvikle større forståelse for begrepene

deltakernes arbeidsplasser og en selv.

(,**2+&(0',+,$(,+Ɲ&(1ǽ

•

Kurset legger også opp til at deltakerne skal få en
bedre forståelse av hvordan de kan utøve vervet

Tematikken og innholdet i kurset
På kurset undersøker vi hvordan organisasjoner
blir til og vi ser på hvordan endringer skjer innenfor
organisasjoner gjennom å se på forskjellige teoretiske

sitt igjennom fokus på kommunikasjon.
•

Kurset vil fokusere å gi en bedre forståelse av
sammenhengen mellom organisasjonsstrukturer,
ledelse og holdninger/verdier.

tilnærminger.

&21#,/0("/*(1#,/%,)!,$&++Ɲ61")0"&
organisasjoner og fordyper oss i ledelsen som
#2+(0',+ǽ&/"Ɲ"(1"/"/,3"/"$"+/,))"0,*1&))&103)$1
ved å ta med egne problemstillinger inn i kurset og
dermed utvikles vår forståelse for kommunikasjon og
(,+Ɲ&(1%í+!1"/&+$ǽ

Hva får du igjen for å ta kurset?
Tilbakemeldinger vi får på dette kurset er at
!")1("/+")"11"/"&!"+1&Ɯ0"/"/%3&)("%,)!+&+$"/2)&("
organisasjoner preges av.

Kursinformasjon
Varighet:

2 uker

Kurssted:

Sørmarka

Kursleder:

Anne Devik

E-post:
Påmelding:

anne.devik@aof.no
via vår nettside www.aof.no

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering.
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Samfunn
Lær å sette deg selv, bedriften og fagbevegelsen inn i en større
sammenheng! På dette kurset setter vi søkelys på sammenhengen
mellom historie, politikk og økonomi.

Om kurset

Tematikken og innholdet i kurset

Du får innsikt i samfunnsøkonomiske analysemodeller og begreper, og du blir kjent med
arbeiderbevegelsens historiske rolle fra det
norske bondesamfunnet via industrisamfunnet
til servicesamfunnet.

Hvordan har det norske samfunnet endret seg
de to siste århundrene? Det er den bærende
tematikken i kurset. Det blir innføring i
hvordan de politiske skillelinjene har oppstått,
og hvordan de har utviklet seg. Kurset ser
3&!"/"-í0**"+%"+$"+*")),*,ƛ"+1)&$
og privat sektor, velferdsstatens utvikling og
sammenhengen mellom den faglige og politiske
arbeiderbevegelsen.

Hva får du igjen for å ta kurset?

Kursinformasjon
Varighet:

2 uker

Kurssted:

Sørmarka

Kursleder:
E-post:
Påmelding:

Arthur Danielsen
arthur.danielsen@aof.no
via vår nettside www.aof.no

LO-skolen Samfunn gjør deg bedre i stand til å
Ɯ++"Ǿ1,)(",$32/!"/"&+#,/*0',+Ǿ0*1&!&$0,*
du trenes i å tenke kritisk. I tillegg bidrar kurset
til å gi tillitsvalgte innsikt i arbeiderbevegelsens
bidrag til samfunnsutviklingen spesielt og
kunnskaper om det norske samfunnet generelt
ut i fra et sosialt, økonomisk, politisk og kulturelt
perspektiv. Samtidig skal kurset være en
bidragsyter til å styrke fagbevegelsens bevissthet
omkring arbeiderbevegelse og ideologi.
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Solidaritet
Hvordan kan hendelser som foregår i en annen del av verden angå
deg som tillitsvalgt i Norge? LO-skolen Solidaritet setter begrepet
solidaritet inn et internasjonalt perspektiv; kurset skal styrke
din bevissthet rundt solidaritetsarbeid og bidra til å bygge ned
barrierer mot integrering og mangfold.

Om kurset

Hva får du igjen for å ta kurset?

Du får innsikt i sammenhengen mellom lokal
og global aktivitet, samtidig som du får en
utvidet forståelse av hvilke arenaer som du som
tillitsvalgt har å operere på.

Dette er et kurs som gjør deg bedre i stand til å
se sammenhengen mellom globale hendelser og
lokal aktivitet.

Nøkkelord: globalisering, klima, mangfold,
utvikling, fattigdom.

Tematikken og innholdet i kurset
•

Folkeretten

•

Flernasjonale selskaper

•

(12"))"(,+Ɲ&(1,*/í!"/&&+1"/+0',+)1
perspektiv

•

Solidaritetsprosjekter i faglig sammenheng

•

Fagbevegelsen og Europa

Kursinformasjon
Varighet:

2 uker

Kurssted:

Sørmarka

Kursleder:
E-post:
Påmelding:

Arthur Danielsen
arthur.danielsen@aof.no
via vår nettside www.aof.no

To av dagene på kurset settes av
til prosjektarbeid for fordypning
i aktuelle temaer.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering.
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ORGANISASJON

Arbeidsmiljøskolen
Hvordan skal vi ha det på
arbeidsplassen, og hva er
egentlig et godt arbeidsmiljø?
Dette er spørsmål vi
søker svar på sammen på
arbeidsmiljøskolen.

Hev din arbeidsplass
Skolen skal bidra til å styrke verne- og
miljøarbeidet på arbeidsplassene.
Utvikle og styrke helhetsforståelse av
sammenhenger i verne- og miljøarbeid.
Heve statusen til dem som jobber
med verne- og miljøarbeid, og for
miljøarbeidet som sådan.

Målgruppe: Hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte eller andre som
arbeider med verne- og miljøspørsmål, og har fullført grunnskolering.
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Trinn 1
Om kurset
Arbeidsmiljøskolen skal gi den enkelte kunnskaper og holdninger, som skal kunne brukes i innsatsen for å skape
bedre arbeidsplasser. Skolen skal bidra til å styrke verne- og miljøarbeidet på arbeidsplassene. Undervisningen
bidrar til å utvikle og styrke helhetsforståelsen av sammenhenger i verne- og miljøarbeidet. Intensjonen er å heve
kompetansen og statusen til dem som jobber med verne- og miljøarbeid, samt å forme miljøarbeidet som sådan.

Tematikken og innholdet i kurset
første uke

andre uke

•

Kommunikasjon og samarbeid

•

HMS-arbeid

•

Arbeidsrett

•

Risiko, avvik og revisjon

•

Verne- og miljøarbeid

•

Sammenhengen mellom indre og ytre miljø

•

Organisatoriske utfordringer

•

"!/&ƞ0"0ő(

•

Utstøtingsmekanismer

•

Prosjektarbeid med veiledning

•

,+Ɲ&(1%í+!1"/&+$

•

Rollebevissthet

Læringsmåten ved arbeidsmiljøskolen er i vesentlig grad praksis-orientert, og tar utgangspunkt i deltakernes
erfaringer. Foreleser blir i stor grad blir samtalepartner, veileder og bidragsyter i arbeidet med å beskrive, gi teorier/
kunnskap slik at dette kan forankres i deltakernes praksis-erfaringer.
Prosjektarbeidsformen gir mange muligheter for læring bl.a. trening i å konkretisere og arbeide systematisk.
í1/&++ǖ/"&!"/!")1("/+"*"!"+Ȋ"0(/"3"1ȋ"!/&ƞǾ,$!"Ɯ+"/&+$3-/,)"*ǽ

«Usikkerheten er borte, og jeg våger det jeg anser er viktig i vervet.
Min tilnærming til saker er fullstendig endret. Nå jeg gir råd og
anbefalinger tiltak, har jeg en trygghet i meg, som gjør at jeg lyttes til»
Tidligere kursdeltaker
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Trinn 2
Om kurset
Skolen tar sikte på å utvikle en helhetsforståelse for miljøarbeid, praktiske ferdigheter i å arbeide systematisk, samt
evnen til å lage konkrete og presise formuleringer, og se betydningen av dette

Tematikken og innholdet i kurset
•

"Ɲ"(0',+/2+!1)ü/&+$0"%,3

•

Utvikling av prosjektformuleringer

•

Hva er prosjektarbeid

•

Samarbeid og kommunikasjon

•

Hvordan fremme miljøsak

•

Helhetsforståelse i miljøarbeid

•

Hvordan er det å leve med løsemiddelskader?

•

Prosjektarbeid

Ved siden av sentrale tema for dette trinnet, vil du i samarbeid med andre få anledning til å lære mer om
prosjektarbeid. Vi vil jobbe med hvordan et prosjekt bygges opp og hvordan lage konkrete problemstillinger.
/,0'"(1/"&!0#,/*"+$&/*+$"*2)&$%"1"/#,/)ü/&+$)ǽǽ1/"+&+$&í!"Ɯ+"/",$)$"(,+(/"1"
problemformuleringer, se hvilke konsekvenser en problemformulering har for oppgavens utvikling, samt
oppbyggingen av en rapport.

Hva får du igjen
for å ta kurset?
Du styrker evne,
vilje og mot til
forandringsarbeid, samt

Kursinformasjon

at du utvikler ferdigheter
i å omsette omsette
kunnskap til handling.

Varighet:

2 uker (trinn 1)
og 3 + 1 uker (trinn 2)

Kurssted:

Sørmarka

Kursleder:

++"Ȓ,Ɯ"6/)&"

Epost:

%++"Ȓ0,Ɯ"ǽ*6/)&"ȯ,#ǽ+,

Påmelding:

via vår nettside www.aof.no

Internasjonale
kurs

TOPPSKOLERING | 21

Den europeiske utfordring
EU og EØS-avtalen påvirker i stor grad Norge som nasjon, og er
ikke minst av stor betydning for norske arbeidsplasser. Dette kurset
er ment å gi tillitsvalgte kunnskaper om utviklingen av sosiale,
politiske, økonomiske og kulturelle forhold i Europa.

Om kurset

Hva får du igjen for å ta kurset?

2/0"1$&/"+*2)&$%"1#,/!")1("/+"íƜ++"21
hvordan EØS-avtalen og de som foregår i EU
påvirker sin egen hverdag på sin arbeidsplass
"+1"+!"1"/&-/&31"))"/,ƛ"+1)&$0"(1,/ǽ

Du lærer å se sammenhengen mellom politikk
og jus på et europeisk nivå, og hvordan dette
påvirker norsk arbeidsliv.

2/0"16$$"0/2+!1Ɯ/"&++#))03&+()"/
•

Historisk/ideologisk perspektiv

•

Markedsperspektiv.

•

Politisk perspektiv

•

EU-/EØS-rett

I kurset inngår en
ekskursjon til Brussel
og Luxembourg.

Kursinformasjon
Varighet:

9 dager

Kurssted:

Sørmarka

Kursledere:
Epost:
Påmelding:

Per Helge Mork og
Arthur Danielsen
per.helge.mork@aof.no
via vår nettside www.aof.no
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European Works Councils
Som EWC representant i bedriften har du muligens behov for å møte
andre i den samme rollen for å utvikle deg og utveksle erfaringer.

Om kurset
Vervet krever internasjonal kommunikasjon, og
i dette kurset får du praktisert relevant engelsk
som gjør deg bedre rustet i arbeidet som EWC.
Arbeidsspråket er hovedsakelig engelsk.

Hensikten er å skape en arena for norske EWCrepresentanter hvor det er rom for å fordype seg i
relevante temaer som omhandles på kurset. Det
gjelder spesielt alt som faller inn under begrepet
interkulturell kommunikasjon og praktisering av
språkferdigheter i engelsk.

Det dreier seg både om kompetanse som de har
tilegnet seg i rollen og om problemstillinger og
utfordringer de møter i hverdagen.

Hva får du igjen for å ta kurset?
•

Muntlig trening i engelsk språk

•

Økt ordforråd innenfor faglig og politisk engelsk

•

Mulighet til å sammenlikne norske og
internasjonale forhold

•

Mulighet til erfaringsutveksling med andre
EWC-representanter

•

Økt kunnskap om interkulturell kommunikasjon

Tematikken og innholdet i kurset
•

kulturelle, politiske og juridiske forskjeller
mellom europeiske land

•

direktivet og hvordan det praktiseres i de
forskjellige selskapene

•

globale økonomiske og politiske trender

•

fagbevegelsens rolle og muligheter

Et sentralt element på kurset er erfaringsutvekslingen mellom deltakerne. Alle EWCrepresentanter er ressurspersoner som har noe
å bidra med i et fellesskap som dette kurset.

Kursinformasjon
Varighet:

3-5 dager

Kurssted:

Lillestrøm

Kursleder:
Epost:
Påmelding:

Josephine Bakke
josephine.bakke@aof.no
via vår nettside www.aof.no
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Genèveskolen
Tidligere deltakere ved Genèveskolen har sagt at
det er én tid før Genèveskolen, og en tid etter.

Om kurset

Hva får du igjen for å ta kurset?

2/0"1%/+,/!&0("!")1("/"Ǿ,$$í/,3"/Ɯ/"
2("/ǽ"101/1"/*"!"1Ɯ/"!$"/0#,/(2/0-í
Runö kurssenter utenfor Stockholm. Deretter
følger en periode hvor du arbeider med oppgaver
via Internett, før du reiser sammen med de andre
deltakerne til Genève for å gjennomføre tredje og
siste del av kurset. Det skjer vanligvis i slutten av
mai, parallelt med den årlige ILO-konferansen.

Skolens mål er å øke kunnskapen om
internasjonalt samarbeid og regelverk, og du
får et godt grunnlag for å iverksette aktiviteter
nasjonalt og internasjonalt, samt å øke den
gjensidige språkforståelsen og fellesskapet i
Norden.

ILO (International Labour Organization) er FNs
arbeidsorganisasjon. Under ILO-konferansen
samles representanter fra hele verden for å
forhandle fram konvensjoner som skal sette
standarder for arbeidslivet i hele verden.

Tematikken og innholdet i kurset
Under Genèveoppholdet har kursdeltakerne
en unik mulighet til å være observatør under
ILO-konferansen, og får anledning til å følge
forhandlingene i konferansens komiteer. Her
lærer du om hvilke muligheter fagbevegelsen og
+!/"#,)(""3"$")0"/%/1&)íő3"&++Ɲ61")0"&"+
globalisert verden.

Kursinformasjon
Varighet:

3 uker
+ 1 uke forkurs

Kurssted:

Gèneve

Kursleder:
E-post:
Påmelding:

Anne Devik
anne.devik@aof.no
via vår nettside www.aof.no
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Globaliseringskolen
Om kurset

Bli en brobygger!

Globaliseringsskolen er et samarbeid mellom AOF og Unite Yorkshire, og er et kurs for tillitsvalgte på alle
+&3í"/ǽ(,)"+"/,--1113í6$$"/,*")),*+,"/Ǿ,$0"/-í*2)&$%"1"+#,/íƜ++"$),)")ő0+&+$"/
på globale problemer.

"11""/(2/0"1#,/1&))&103)$1"&&+1"/+0',+)"(,+0"/+"))"/-íƝ"/0-/í()&$"/"&!0-)00"/ǽí)$/2--"+
inkluderer også tillitsvalgte som allerede er engasjert i internasjonalt arbeid, eller kanskje rett og slett er
spesielt interessert i spørsmålet om globalisering og fagbevegelsens muligheter framover.

Dette er et felleskurs for britiske og norske tillitsvalgte.
Arbeidsspråket gjennom hele kurset er engelsk.
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Tematikken og innholdet i kurset
Temaer som tas opp på kurset kan variere fra år til år og ses i sammenheng med aktuelle
problemstillinger.

Temaene kan være innenfor følgende områder:
•
•
•

Fagbevegelsens struktur og organisering i Norge og Storbritannia
Det politiske systemet i Norge og Storbritannia
Globalisering, arbeidsinnvandring og sosial dumping

•
•
•

Forholdet mellom fagbevegelsen og politiske partier i Norge og Storbritannia
Internasjonale og globale strategier i fagbevegelsen
Livslang læring og fagbevegelsen i Norge og Storbritannia

Besøk på arbeidsplasser, i fagforbund og fagbevegelsens skoler der hvor det er
relevant og hensiktsmessig.
Det sosiale aspektet i kurset betyr at det er mulighet for å praktisere engelsk muntlig gjennom hele
oppholdet, om det er i Norge eller Yorkshire

Hva får du igjen for å ta kurset?
•

Muntlig trening i engelsk språk

•

Økt ordforråd innenfor faglig og politisk engelsk

•

Kjennskap til engelsk fagbevegelse og den
politiske situasjonen i England

•

Mulighet til å sammenlikne norske og
engelske forhold

•

Økt kjennskap til internasjonale forhold

Kursinformasjon
Varighet:

3-6 dager

Kurssted:

Norge/England

Kursleder:
E-post:
Påmelding:

Josephine Bakke
josephine.bakke@aof.no
via vår nettside www.aof.no
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Perspektiver på Midtøsten
Norge utgjør en svært liten del
av verden. Av og til trenger vi å
løfte blikket ut over det lokale
og nasjonale og engasjere oss i
internasjonale spørsmål. Dette
er kurset for deg som har lyst
til å gjøre nettopp det.

Om kurset
"11"(2/0"1$&/!"$"1&++)&((&+,"+0"+1/)"-/,)"*01&))&+$"/(+611"11&)&!1ő01"+,$!"!6-"(,+Ɲ&(tene som utspilles der.

Tematikken og innholdet i kurset
2/0"1$&/"+-,)&1&0(Ǿ%&01,/&0(&++#ő/&+$&+,"+3!"*+$"(,+Ɲ&(1)&+'"/0,*-/"$"/,*/í!"1)+$01/"
dimensjoner:

•

Den sosiale dimensjonen: levekår, klasseskiller

•

Den økonomiske dimensjonen: ressurskontroll - olje, jord og vann

•

Den verdimessige dimensjonen: religion, fundamentalisme.

Hva får du igjen for å ta kurset?
Kurset vil gi deg en verdifull innfallsvinkel til begrepet
internasjonal solidaritet ved å diskutere hvordan - og
ikke minst hvorfor - fagbevegelsen bør engasjere seg i
slike spørsmål.

Kursinformasjon
Varighet:

3 dager

Kurssted:

Sørmarka

Kursleder:
E-post:
Påmelding:

Arthur Danielsen
arthur.danielsen@aof.no
via vår nettside www.aof.no
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Skreddersydde engelskkurs
É N - T I L- É N E L L E R I G R U P P E

Undervisning av enkeltelever
har alltid vært vårt flaggskip.
Opp gjennom årene har vi
bygget opp en ekspertise på
arbeidslivets og fagbevegelsens
behov for språkkurs.

Styrk ditt profesjonelle ordforråd
Målet med våre engelskkurs er å øke ditt ordforråd og å gi deg større selvtillit til
aktivt å praktisere språket innenfor de områdene som du jobber med til daglig.
Vi tilpasser og utvikler kurs etter dine behov.
I tillegg kan vi tilby hjelp med innøving av taler, tolking av møtedokumenter,
forberedelser til møter i utlandet m.m.
&6/-í*(0&*)Ɲ"(0&&)&1"1Ǿí!"+í/!"1$'")!"/+&3íǾ&++%,)!,$-/,$/"0',+ǽ&*"/(+31)"0
fra gang til gang etter individuelle behov.

Kursinformasjon
Varighet:

Avtales

Kurssted:

Avtales

Kursleder:
E-post:
Påmelding:

Josephine Bakke
josephine.bakke@aof.no
via vår nettside www.aof.no

Undervisning i smågrupper
/!"/"Ɲ"/"Ǿ,$!"1"/-/(1&0(*2)&$Ǿ$'"++,*#ő/"/3&,$0í
gjerne undervisning i små grupper.

Kurs i Storbritannia
Sammen med vår samarbeidspartner i England, arrangerer
vi også intensive skreddersydde språkkurs.
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Yorkshireskolen
Utvid horisonten! Behovet for å kunne engelsk i faglig sammenheng bare vokser
i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og
globaliseringen av kapital. Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes
kontinuerlig, slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet.
Undervisning i smågrupper
Kurset er fortrinnsvis for lokale tillitsvalgte som har behov for å forstå og gjøre seg forstått på engelsk.
Det kan være tillitsvalgte i internasjonalt konsern, på flerspråklige arbeidsplasser eller på arbeidsplasser
hvor engelsk er arbeidsspråk. Det kan også være tillitsvalgte som er engasjert i internasjonalt arbeid, eller
som har interesse for globalisering og fagbevegelsens muligheter framover.
Det kreves at deltakerne har grunnleggende engelskkunnskaper og skal kunne delta i samtaler om
dagligdagse emner. Det er ikke krav til forkunnskaper om fagbevegelsens spesifikke ordforråd eller til god
skriftlig formuleringsevne på engelsk. Arbeidsspråket gjennom hele kurset er engelsk.

Tematikken og innholdet i kurset
Uke 1 foregår på språkskolen i York, hvor deltakerne får intensiv språkundervisning i små grupper. Vektlagt blir
konversasjon og ord og uttrykk som er sentrale i fagbevegelsen. Deltakerne får trening i å presentere seg selv, sine
organisasjoner og sitt arbeid. Det er lagt opp til møter med tillitsvalgte lokalt for å få trening i å gjennomføre samtaler
og intervjuer med engelskspråklige kollegaer. I tillegg er det satt av tid til par-arbeid. Hvert par jobber med et utvalgt
"*+"0,*!"#,/"/"!"/2+!"/,/(Ȓ2($'"++,*0")3012!&"/,$01,ƛ&++0*)&+$ǽ
Uke 2 er på et faglig studiesenter i Bradford. Her fordyper deltakerne seg i sine utvalgte emner gjennom feltarbeid i
),()*&)'ő"1,$&+1"/3'2"/*"!),()"1&))&103)$1"ǽ 2++"+")&/0**"+#11"1&"+/--,/10,*-/"0"+1"/"00(/&ƞ)&$,$
muntlig. Deltakerne får veiledning men ingen direkte språkundervisning i løpet av denne uka.

Hva får du igjen for å ta kurset?
•

2+1)&$,$0(/&ƞ)&$1/"+&+$&"+$")0(0-/í(

•

Økt ordforråd innenfor faglig og politisk engelsk

•

Kjennskap til engelsk fagbevegelse og den politiske
situasjonen i England.

•

Mulighet til å sammenlikne norske og engelske forhold.

•

Oppleve et engelsk sosialt og kulturelt miljø

Kursinformasjon
Varighet:

14 dager

Kurssted:

York/Bradford

Kursleder:
E-post:
Påmelding:

Josephine Bakke
josephine.bakke@aof.no
via vår nettside www.aof.no

Deltakerne bor i engelskspråklige hjem under
oppholdet i York og på hotell i Bradford.
Det kreves at deltakerne har grunnleggende
engelskkunnskaper og skal kunne delta i samtaler om
dagligdagse emner.
Veilederne sørger for muligheten til å praktisere
engelsk muntlig fra det første møtet på Gardermoen
og gjennom hele oppholdet i England.
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Historie og samfunn
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Arbeiderbevegelsens kulturhistorie
Vil du bli kjent med de stolte tradisjonene arbeiderbevegelsens rikholdige kulturhistorie har etterlatt seg? Tradisjonene kommer til
uttrykk gjennom bilder, sang, dikt og litteratur.
Om kurset
2/0"1!/őƞ"/"$/"-"1/"&!"/(2)12/ǽ&0"11"/"$/"-"1&0**"+%"+$*"!/"&!"/"3"$")0"+0
kulturdilemma: Vi ønsket å framstå som en motkultur, samtidig som vi ønsket å demokratisere kulturen
,$$'ő/"!"+1&)$'"+$")&$#,/))"ǽ&!&0(21"/"/,$0í,*!"1Ɯ++"00-,/3!"+í-"+/"&!",),$&0(",$
politiske motkulturen som spesielt kom til uttrykk i mellomkrigstiden.

Tematikken og innholdet i kurset
•

Kulturbegrepet i et ideologisk perspektiv

•

Arbeiderpressen - avis og forlagsvirksomhet i arbeiderbevegelsen

•

Bilder og faner - arbeiderbevegelsens visuelle uttrykk

•

Arbeiderbevegelsen i litteratur, poesi og sang

•

Idretten - arbeiderbevegelsens idrettsbevegelse

•

Opplysningsarbeidet - en gjennomgang av arbeiderbe-vegelsens studie- og informasjonsvirksomhet

Hva får du igjen for å ta kurset?
Kurset skal ved hjelp av et kritisk blikk på historien gi verdifull innsikt i det samfunnet vi lever i dag. Du får
innsikt i arbeiderbevegelsens kulturtradisjoner, som samtidig gir innblikk i arbeiderbevegelsens utvikling
fram til i dag. Kurset gir også deltakerne anledning til å innhente og bearbeide informasjon ved hjelp av
kildekritiske metoder.

Kursinformasjon
Varighet:

3 dager

Kurssted:

Sørmarka

Kursleder:
E-post:
Påmelding:

Arthur Danielsen
arthur.danielsen@aof.no
via vår nettside www.aof.no
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Arbeiderbevegelsen politiske historie

Visste du at arbeiderbevegelsen i Norge var blant de mest
revolusjonære i Europa så sent som i mellomkrigstiden?

Om kurset

Tematikken og innholdet i kurset

Kurset tar sikte på å øke deltakernes
bevissthet omkring fagbevegelse og ideologi
ved å sette søkelys på arbeiderbevegelsens
historie i et politisk og ideologisk perspektiv.
Forholdet mellom fagbevegelsen og
Arbeiderpartiet har vært under kontinuerlig
debatt i mange år. Har det faglig/politiske
arbeidet gått ut på dato?

•

Politisk teori

•

,+Ɲ&(1)&+'"+"&+,/0(-,)&1&((

•

Arbeiderbevegelsen og parlamentarismen

•

Splittelse og samling

•

Arbeiderbevegelsen og etterretningstjenesten

Hva får du igjen for å ta kurset?

Kursinformasjon
Varighet:

3 dager

Kurssted:

Sørmarka

Kursleder:
E-post:
Påmelding:

Arthur Danielsen
arthur.danielsen@aof.no
via vår nettside www.aof.no

Kurset skal ved hjelp av et kritisk blikk på historien,
gi verdifull innsikt i det samfunnet vi lever i dag. Du
får innsikt i sammenhengen mellom 1800-tallets
*00""3"$")0"/,$!"-,)&1&0("(,+Ɲ&(1)&+'"+"3&
har i dag. Kurset gir også deltakerne anledning til
å innhente og bearbeide informasjon ved hjelp av
kildekritiske metoder.
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Organisasjonskurs
ARBEID I KONTROLLKOMITÉ

Ku r s f o r d e g s o m e r
ny e lle r t re n g e r et
o p p date r in g p å din
r o ll e s o m m e dlem avv
e n ko nt ro llko mité .

Om
m kurset
Dette kurset er ut viklett i
et samaarbeid mellom AOF
Norgge og LO i No
orge, for at du
u
som
m medlem av forbun
ndets
kontrollkomité, skal kunne
utføre ditt tillitsver v så godt
som mulig.

K u r s e t taa r utt g a n gspunkt
i N o r ma l i nstt rukk sen
n for
k o ntrollkk o m i t eerr i LO o g
f o r b u n d e nee .

Kursinformasjon
Varighet:

2 dager

Kurssted:

Sørmarka

Kursleder:
E-post:
Påmelding:

Øyvind Hvidsten
oyvind.hvidsten@aof.no
via vår nettside www.aof.no
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Pedagogikk
Veilederforum

Veilederforum er stedet for deg som
har gått veileder/pedagogikk-kurs i
regi av AOF og ønsker noe påfyll.
En samling av veiledere
Du vil få mulighet til å bygge et nettverk
med veiledere fra eget og andre forbund
som du kan bruke også etter forumet er
ferdig. Hensikten er at forumet kan bli
"10*)&+$001"!%3,/3"&)"!"/"1/"ƛ"0
regelmessig til faglig utvikling.

Kursinformasjon
Varighet:

2 dager

Kurssted:

Sørmarka

Kursleder:
E-post:
Påmelding:

Øyvind Hvidsten
oyvind.hvidsten@aof.no
via vår nettside www.aof.no
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Veilederopplæring
Hvordan skjer læring og
hvordan skapes kunnskap?
Din rolle som veileder
Har du noen gang stoppet opp og sett på hvordan du
selv jobber, eller hvordan du fungerer i samhandling
med andre mennesker? På dette kurset setter vi lys på
kursvirksomheten vår og våre roller som veiledere.

Tematikken og innholdet i kurset
Praksisteori og identitet: Du lærer å se kritisk på
dine egne teorier og hvordan du jobber. Kurset gir
!"$+)"!+&+$1&)í/"Ɲ"(1"/",3"/!&+"$"+/,))"0,*
kursleder og veileder, og hvem du er i møtet med
kursdeltakerne.

Gruppedynamikk: Vi undersøker hvordan læring skjer
i samhandling med andre mennesker. Vi utforsker
også de mellommenneskelige prosessene i grupper.
På denne måten legger du grunnlag for egenutvikling
og organisasjonsutvikling.

Eksperimentering: Du lærer å prøve ut. Vi
bryter kjente grenser og mønstre, og øver oss på
undervisning ved å undervise hverandre.

Prosess: Du får oppleve at læring er en prosess hvor
%+!)&+$,$/"Ɲ"(0',+$í/%í+!&%í+!Ǿ,$%3,/1&!"/
en avgjørende faktor. Dette er et kurs for alle som har
ansvar for gjennomføring av kurs lokalt eller sentralt i
egen organisasjon.

Kursinformasjon
Varighet:

2 dager

Kurssted:

Sørmarka

Kursleder:
E-post:
Påmelding:

Øyvind Hvidsten
oyvind.hvidsten@aof.no
via vår nettside www.aof.no
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Høyskole- og universit
Arbeidsrett
For tillitsvalgte er arbeidsrettslige
spørsmål en viktig del av jobben.

Tjen dine medlemmer
Kunnskaper om lover og regler er avgjørende for å kunne utføre
tillitsvalgtoppgavene på en måte som tjener medlemmene.
Den faglige skoleringen inneholder derfor mye arbeidsrett, fra
grunnkursnivå og oppover.
Hvis du har fullført grunnskoleringen, og føler at du trenger mer
-í#6))ǾƜ++"0!"11&)2!-í3&!"/"$í"+!"+&3íǾ0,*,$0í(+#ő/"
fram til eksamen på universitetsnivå.

Arbeidsrettslinja
består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som
skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av
teoretisk og praktisk tilnærming. Innhold og omfang er basert på
pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo.
Vektleggingen av de enkelte deler er justert i forhold til de
oppgaver tillitsvalgte vanligvis blir stilt overfor i sitt arbeid. Dette
&++"ü/"/)ǽǽ"(01/#,(20"/&+$-í1/&ƛ/"11,$01&))&+$03"/+ǽ"1
3&),$0í$'"++,*%")"21!++&+$"+)"$$"001,/3"(1-í0(/&ƞ)&$
saksframstilling.

tetsstudier
Målgruppe
Tillitsvalgte og medlemmer som har gjennomført
grunnskolering og LO-skole (modul Arbeidsliv).

Moduler
•

Arbeidsrettens rettskilder (obligatorisk startmodul
som gir grunnlag for å søke de andre modulene)

•

Stillingsvern

•

Kollektiv arbeidsrett

•

Individuell arbeidsrett

•

Medbestemmelse

Eksamen
Du får kursbevis etter hver gjennomført modul, og
vitnemål når du har gjennomført alle modulene. AOFs
utdanning i arbeidsrett tar utgangspunkt i pensum i
studieemnet Arbeidsrett ved Universitetet i Oslo. Det
betyr at du kan melde deg opp til ordinær eksamen ved
Universitetet i Oslo eller Universitetet i Bergen.
Ved Universitetet i Oslo er eksamen delt i to med kollektiv
arbeidsrett (10 studiepoeng) og individuell arbeidsrett
(10 studiepoeng). I Bergen er det en samlet eksamen som
gir 10 studiepoeng. Den enkelte deltager må selv melde
seg opp til eksamen og dokumentere studiekompetanse.

Kursinformasjon
Varighet:

5 moduler á 5 dager

Kurssted:

Sørmarka

Kursleder:
E-post:
Påmelding:

Per Helge Mork
per.helge.mork@aof.no
via vår nettside www.aof.no
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Opptakskrav
Du må ha gjennomført
Arbeidsmiljøskolen
Trinn 2, LO-skolen
eller ha tilsvarende
kompetanse.

Eksamen
Du får vitnemål fra
AOF Norge etter
hver gjennomført
modul. Du kan også
ta eksamen (frivillig),
som gjennomføres
i samarbeid med
Høgskolen i Oslo og
Akershus. Avlegger
du eksamen i alle
moduler, gir det totalt
30 studiepoeng.
Høgskolen utsteder
karakterutskrift.
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Miljøarbeid i bedrift og samfunn
Et videregående utdanningstilbud i miljørelaterte fag/tema med
anledning til å avlegge eksamen.

Om kurset
Studiet er et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og går over to år på deltid.
Gjennom dette høyskolestudiet får du dokumentert dine kunnskaper på disse fagområdene:
•

Studie- og oppgaveteknikk

•

Biologi, økologi og toksikologi

•

Risiko, livsløp og miljøanalyser

•

Forurensningskilder, problemer og tiltak

•

Inneklima og innemiljø, normer, verdier og praktiske øvelser

•

Arbeidsmiljø i omstillingsprosesser

•

Miljøomstilling og utfordringer for næringsliv og forbruker m.m.

12!&"1&)2!"1"01í/3Ɯ/"*,!2)"/

Kursinformasjon

1. Modul 1 Ytre miljøarbeid i
verneorganisasjonen
(obligatorisk startmodul) (1 uke)
2. Modul 2: Miljø og samfunn
(10 studiepoeng) (2 uker)

Varighet:

3 uker
+ egenarbeid

3. Modul 3: Innemiljø/arbeidsmiljø
(10 studiepoeng) (2 uker)

Kurssted:

Sørmarka

4. Modul 4: Næringsliv og miljø
(10 studiepoeng) (2 uker + 3 dager)

Kursleder:

++"Ȓ,Ɯ"6/)&"

E-post:

%++"Ȓ0,Ɯ"ǽ*6/)&"ȯ,#ǽ+,

Påmelding:

via vår nettside www.aof.no
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Arbeidsmiljø i endring
Studiet er et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med fordypning i
arbeidsmiljørelaterte fag og tema.

Opptakskrav
Gjennomført Arbeidsmiljøskolen Trinn 2, LO-skolen eller tilsvarende kompetanse samt en obligatorisk
modul som skal forberede deg til høgskolestudiet. Denne modulen har en varighet på en uke.

Høstsemester
1 samling av 14 dagers varighet

•

Organisasjon, helse og utvikling av arbeidsmiljø

•

Teorier, modeller og begreper

•

Arbeidet i sosiologisk og psykologisk belysning

•

Virksomheten som organisasjon

•

Arbeidstakerens relasjoner i et arbeidsmiljøperspektiv

•

Arbeidsmiljøets plass i en ledelsesstrategi

•

Metoder i miljøarbeidet

•

Arbeidsmiljø og helse

•

Selvstudier og arbeid med prosjektformulering

Eksamen
Selvvalgt prosjektoppgave i
par-arbeid. Prosjektoppgaven
forsvares individuelt ved muntlig
eksaminasjon.
Avlagt eksamen gir 30 studiepoeng.

Vårsemester
1 samling av 1 ukes varighet

•

Virksomhet og arbeidsmiljø i dagens arbeidsliv

•

Norsk arbeidsliv

•

Regulering av arbeidsmiljøforhold

•

Arbeidslivet i kjønnsperspektiv

•

Arbeidsmiljø i EU/resten av verden

•

++Ɲ61")0",$!"*,(/1&0"/&+$

•

Strategier for utvikling i arbeidslivet

•

1/"00,$*"01/&+$0*1(,+Ɲ&(1"/,$*,&+$

•

Selvstudier og arbeid med prosjektoppgave.

Kursinformasjon
Varighet:

3 uker
+ egenarbeid

Kurssted:

Sørmarka

Kursleder:

++"Ȓ,Ɯ"6/)&"

E-post:

%++"Ȓ0,Ɯ"ǽ*6/)&"ȯ,#ǽ+,

Påmelding:

via vår nettside www.aof.no

Innhold og organ
niseering
Studiet går over to semestre.
Til begge semestre hører en obligatorrisk
oppgave (semestero
oppgave)).

Kontakt oss
Studieforbundet AOF
Torggata 12 , 0181 Oslo
Telefon: 23 06 12 50
E-post: aofnorge@aof.no

(#/3"+01/"ǿ ++"Ȓ,Ɯ"6/)&"Ǿ 63&+! 3&!01"+Ǿ/1%2/+&")0"+Ǿ ,0"-%&+"(("Ǿ++""3&(ǽ ,/+ǿ"/ ")$",/(

aofnorge@aof.no | www.aof.no |

