
   Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Kurstilbud 2014
•  Faglig grunnkurs I og I I

•  Forhandlingsteknikk 

•  Temakonferanse

•  Ungdomskonferanse



Kursplan 2014

Kursene er 
gratis!

  

KURSTYPE TIDSPUNKT KURSSTED SØKNADSFRIST

FAGLIG GRUNNKURS TRINN I
 Uke 3

  12.–17. januar 
Sørmarka 13. desember 2013

FAGLIG GRUNNKURS TRINN II
 Uke 8

  16.–21. februar 
Sørmarka 17. januar

FAGLIG GRUNNKURS TRINN I
 Uke 13

  23.–28. mars 
Sørmarka 21. februar

UNGDOMSKONFERANSEN
 Uke 21

  23.–25. mai 
Rica Hell Hotel, Trondheim 25. april

   

FORHANDLINGSTEKNIKK
 Uke 23

  1.–6. juni 
Sørmarka 2. mai

FAGLIG GRUNNKURS TRINN I
 Uke 36

  31. aug.–5. sept. 
Sørmarka 1. august

FAGLIG GRUNNKURS TRINN II
 Uke 42

  12.–17. oktober 
Sørmarka 12. september

TEMAKONFERANSEN
 Uke 45

  3.–7. november 
Sørmarka 3. oktober

FORHANDLINGSTEKNIKK
 Uke 50

  7. –12. desember 
Sørmarka 7. november

 



FAGLIG GRUNNKURS TRINN I 
Kursets målsetting er å vekke interessen for fagforen-
ings-og klubbarbeid, og er et godt startpunkt for nye 
tillitsvalgte og våre medlemmer. Kurset skal styrke 
kunnskapen om rettigheter og plikter, samt sette 
fokus på ansvar og roller for våre medlemmer.
 
Kursinnhold: Historie/ideologi, forbundets/LOs 
oppbygging, organisasjonskunnskap, tariffavtalen og 
overenskomstens oppbygging, generell innføring 
i Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. 

Hvem kan delta? 
Det forutsettes ingen krav til forkunnskaper, kun ett 
års medlemskap i NNN, helst tillitsvalgte, ellers kan 
alle medlemmer som er interessert i fagforenings- 
og klubbarbeid søke. 

FAGLIG GRUNNKURS TRINN II
Faglig grunnkurs trinn II, er rettet mot medlemmer 
som ønsker fordypning i lover og avtaler.
 
Kursinnhold: Fordypning i Hovedavtalen og 
Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, tariffpolitikk/tviste-
løsninger og generell innføring i forhandlingsteknikk.
 
Hvem kan delta? 
Det forutsettes at søkere har gjennomført 
Faglig grunnkurs trinn I.

FORHANDLINGSTEKNIKK 
Forhandlinger mellom partene i bedriften vil vanligvis 
kreve innsikt i aktuelt lov- og avtaleverk, i moralske 
og sosiale aspekter, kunnskap om motparten og 
forhandlingspsykologi. 

Kursinnhold: Setter fokus på forhandlingenes tre 
faser: forberedelsene, forhandlingene og evaluerin-
gen av hva som faktisk skjedde. Det legges derfor 
vekt på øvelser i forhandlingsspill der de tre faser 
inngår. I tillegg vil kurset gi en kort innføring 
i bedriftsøkonomi. 

Hvem kan delta? 
Det forutsettes at søkere til dette kurset har 
gjennomført Faglig grunnkurs trinn I og II. 

TEMAKONFERANSE 
Konferansen vil ta opp aktuelle næringspolitiske 
temaer, og aktuelle temaer innenfor fagbevegelsen. 
NNN vil benytte eksterne og interne innledere med 
etterfølgende debatt og plenumsdiskusjoner.
 
Hvem kan delta? 
Skal være fortrinnsvis avdelingsledere/hovedtillits-
valgte med god skolering og/eller erfaring som tillits-
valgt. Hovedverneombud og andre tillitsvalgte kan 
også søke. NB: Kursstart mandag.

UNGDOMSKONFERANSE
Hvert år arrangerer NNNs sentrale ungdomsutvalg 
en ungdomskonferanse. Dette er et tilbud til ungdom 
som er nysgjerrige på NNN og LO. Målsettingen er 
å vekke interesse for faglig arbeid blant våre unge 
medlemmer. NNN vil benytte eksterne og interne 
innledere.

I tillegg velges medlemmer til det sentrale ungdoms-
utvalget på denne konferansen.

Hvem kan delta? 
Ungdomskontakter i klubb og avdeling, NNN-
representanter i LOs ungdomsutvalg, andre unge 
tillitsvalgte og for øvrig alle unge arbeidstakere og 
lærlinger under 35 år.  Det forutsettes ingen krav til 
forkunnskaper. 

Informasjon og påmelding
Påmelding via internett på www.nnn.no under 
kurstilbud. Du kan ta kontakt med NNN sentralt 
for mer informasjon om påmelding. 

Økonomisk støtte
Kursene er gratis. NNN dekker reise, opphold og 
tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.

Mer info 
på vår nettside:

nnn.no



Her fi nner du oss:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Postboks 8719 Youngstorget
0028 Oslo
Telefon: 23 10 29 60
Telefaks: 23 10 29 61
E-post: fi rmapost@nnn.no

nnn.no




