kurstilbud 2015
For tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter.
Kursene er gratis. Reise og opphold dekkes av LO Stat.
Kurstilbud: • Grunnkurs • Temakurs • Toppskolering (Forvaltningspolitikk, AOF) • Kortkurs
Grunnkurs
Organisasjonskunnskap
Kurs for deg som vil lære om hva en organisasjon er og hvordan den
fungerer. Lær om fagforeningsarbeid, og hvilke rettigheter og plikter du
har som medlem og tillitsvalgt. Kurset legger opp til praksisøvelser
i møteledelse, skrive protokoll, styrearbeid og ta ordet i forsamlinger.

Tidspunkt

Kurssted

Uke 6
2. - 6. februar
Uke 41
5. - 8. oktober

Søknadsfrist
5. desember 2014

Sørmarka
7. august 2015

Lover og avtaler i staten
Kurset omhandler fire hovedområder: Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø,
medbestemmelse og tilsetting/stillingsvern. Det gis en innføring
i Hovedavtalen, hovedtariffavtalen, arbeidsmiljøloven og andre lover
og avtaler knyttet til disse fire områdene.

Uke 42
12. - 16. oktober

Sørmarka

4. august 2015

Sørmarka

14. august 2015

Sørmarka

19. juni 2015

14. - 18. september

Sørmarka

19. juni 2015

Kurset omfatter arbeiderbevegelsen og fagbevegelsens historie,
organisasjonskunnskap, fagligpolitisk samarbeid, hvordan bruke media i
fagligpolitisk arbeid, utarbeide appeller og paroler som brukes ved ulike
markeringer.

Uke 18
28. april – 2. mai

Sørmarka

27. februar 2015

Temakurs

Tidspunkt

Kurssted

Søknadsfrist

Lover og avtaler i Spekter
Kurset omhandler fire hovedområder: Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø,
medbestemmelse og tilsetting/stillingsvern. Det gis en innføring
i Hovedavtalen, overenskomstene, arbeidsmiljøloven og andre lover og
avtaler knyttet til disse fire områdene.

Forhandlinger i staten
Kurset gir en innføring i drøftinger og forhandlinger. Du lærer formalkrav
tilknyttet forhandlinger og drøftinger, forhandlingsteknikk, kommunikasjon
og dynamikk i forhandlinger. Noe praksisøvelser.

Forhandlinger i Spekter
Kurset gir en innføring i drøftinger og forhandlinger. Du lærer
forhandlingsteknikk, kommunikasjon og dynamikk i forhandlinger. Noe
praksisøvelser.

Uke 42
12. - 16. oktober

Uke 38
14. - 18. september

Uke 38

Fagbevegelsen og samfunnet

Personalpolitikk
Kurset skal øke deltakernes forståelse og engasjement for personalpolitikk
og tilrettelegging av arbeidsplassen. Tema er formål og intensjon i
Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og IA-avtalen. Kurset tar videre for seg
mellommenneskelige relasjoner, livsfasepolitikk, arbeidsmåter og verktøy
for å bedre arbeidsmiljøet og personalpolitikk i egen virksomhet. Noe
praksisøvelser.

Uke 4
19. - 23. januar

Skift og turnus i staten

Uke 10
2. - 5. mars

Kurset gir en generell innføring i skift- og turnusplanlegging. Tema er
innføring i helsemessige, sosiale og velferdsmessige aspekter knyttet
til arbeidstid, hva regulerer arbeidstiden, ulike arbeidstidsordninger og
gjennomgang av utarbeidelse, oppsett og godkjenning av arbeidsplaner.

Skift og turnus i Spekter
Kurset gir en generell innføring i skift- og turnusplanlegging. Tema er
innføring i helsemessige, sosiale og velferdsmessige aspekter knyttet
til arbeidstid, hva regulerer arbeidstiden, ulike arbeidstidsordninger og
gjennomgang av utarbeidelse, oppsett og godkjenning av arbeidsplaner.

www.lostat.no

21. November 2014
Sørmarka

Uke 35
24. – 28.august

26. Juni 2015

9. Januar 2015
Sørmarka

Uke 45
2. – 5. november

4. september 2015

Uke 10
2. - 5. mars

9. Januar 2015
Sørmarka

Uke 45
2. – 5. november

4. september 2015

kurstilbud 2015
Toppskolering (Forvaltningspolitikk)

Tidspunkt for samlinger

Kurssted

Søknadsfrist

12. - 14. januar 2015
2. - 4. mars 2015
20. - 22. april 2015

Bergen
Sørmarka
Sørmarka

21. november 2014

12. - 14. august 2015
21. - 23. september 2015
2. - 4. november 2015
13. - 15. januar 2016
7. - 9. mars 2016
25. - 27. april 2016

Bergen
Sørmarka
Sørmarka
Sørmarka
Sørmarka
Bergen

OLE - Organisering, læring og endring
(15 studiepoeng)
Kurset skal skape en forståelse av hvordan
organisasjonsteori kan være et redskap i analyser av hvordan
organisasjoner, institusjoner og institusjonelle rammer
etableres, utformes, vedlikeholdes og endres.

ODIN -Organisasjon, demokrati og innovasjon
(30 studiepoeng)
Kurset skal gi økt forståelse for at organisasjonsformer
og prosesser må tolkes i lys av statsvitenskapelige
grunnbegreper og innsikt knyttet til demokrati, makt og
politikk. Kurset skal styrke deltakernes evne til å forholde
seg kritisk til ulike teoretiske perspektiver, samt fremme
selvstendig tenkning og kreativitet i behandlingen av
konkrete organisasjonsproblemer.

Toppskolering (AOF)

LO Stat tilbyr toppskolering for sine tillitsvalgte og medlemmer
via AOF. LO Stat dekker følgende kurs fra AOF; LO-skolen,
Arbeidsrett, Arbeidsmiljø i endring, Miljøarbeid i bedrift og samfunn,
Genèveskolen, Veilederkurs og Yorkshire-skolen.

Kortkurs

LO Stat har 7 distrikter, og det avholdes egne kurs i distriktene.
Sjekk kurstilbudet i ditt distrikt på www.lostat.no under linken
kurs og konferanser.

Søknad på kurs

Gå inn på www.lostat.no -kurs og konferanser, og klikk deg inn på
ønsket kurs for påmelding.
Du kan også ta kontakt med LO Stat sentralt eller din
distriktssekretær.

22. mai 2015

Anniken Refseth, kurs- og konferanseansvarlig.
Tlf: 916 53 736 e-post: anniken.refseth@lostat.no
Evelyn Schei Tautra, sekretær.
Tlf: 23 06 83 08 e-post: evelyn.schei@lostat.no

Distriktssekretærer:

Odd Helge Henriksen - Rogaland, Aust- og Vest-Agder.
Tlf: 918 57 209 e-post: odd.henriksen@lostat.no
Vidar-Lorang Larsen - Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold.
Tlf: 928 80 271 e-post: vidar.larsen@lostat.no
Jørund Hassel - Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.
Tlf: 977 37 140 e-post: jorund.hassel@lostat.no
Birgit Stav - Hordaland og Sogn- og Fjordane.
Tlf: 920 40 779 e-post: birgit.stav@lostat.no
Lars B. Børseth - Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal.
Tlf: 957 41 253 e-post: lars.borseth@lostat.no

Kontaktinfo

Adresse: LO Stat Møllergata 10, 0179 Oslo.

Mona Fagerheim - Nordland og Nord-Trøndelag.
Tlf: 472 72 178 e-post: mona.fagerheim@lostat.no

www.lostat.no

Synnøve Eide - Troms og Finnmark.
Tlf: 971 20 921 e-post: synnove.eide@lostat.no

