Mænd i fagbevægelsen

Arbejdspladsfællesskabet - fra fyraftensøl til hvad?...
• Løber udviklingen fra os?
• Hvad er kultur – fra ”Jeppe på Bjerget” til 70´er parcelhuset
• Identitet og normer – hvad er jeg et resultat af?
• Lærling/svend forholdet
• Manden i en moderne familiestruktur – den tillidsvalgtes opgave?
• Det vi gør og det vi taler om på jobbet

“Engang sad vi sammen og fik en øl eller en kom kaffe inden vi kørte hjem til familien.
I dag går man direkte hjem uden en fælles afslutning på arbejdsdagen, nogle møder faktisk
slet ikke en kollega inden hjemkomsten.”
Hvordan skaber vi et fællesskab på som ligger i tråd med tiden?
Hvad arbejder vi med:
Vi lever i en tid hvor viden ikke overføres fra de ældre generationer til de yngre, men flyder frit og til
tider kaotisk og fragmenteret. Det påvirker lærling/svend forholdet og den selvfølgelige autoritet,
der er forbundet med både viden og erfaring, er udfordret.
På kurset vil vi se på hvordan vi skaber og opretholder en naturlig, respektfuld omgangstone på arbejdspladsen.
De unge mænd har idag fokus på relationen til familie og børn og ønsker, at tage ligelig del i omsorgen
for barnet. Vi vil forholde os til hvordan arbejdspladsen og vi som tillidsvalgte imødekommer de unges ønsker og behov.
Respekten for forskelligheder på arbejdspladsen har
betydning for os og vi vil se på, hvordan vi kan
støtte op omkring og drage nytte af ligestillingsarbejdet og opgøret med snærende normer.

Hvem møder jeg:
Tillidsvalgte mænd, der ønsker at gøre en ekstraordinær indsats for en mangfoldig og inkluderende arbejdspladskultur.
Kurset henvender sig især til tillidsvalgte, der ønsker en grundlæggende viden om, hvordan vores
roller som mænd former vores vilkår og valg.

Kurset tager udgangspunkt i din hverdag på jobbet og de udfordringer du møder.
Vi arbejder igennem hele kurset med hvordan vi som tillidsvalgte skaber en omgangstone og en kultur, der styrker fællesskabet og arbejdsglæden for alle.
Underviseren er Alex Haurand, der igennem en årrække har arbejdet med
psykisk arbejdsmiljø og mænds ligestilling.
Internatkurset afholdes:
den 28/2 kl 11.00 til 1/3 kl 15.00
på Lerchenborg Gods, Lerchenborg 3, 4400 Kalundborg.
Tilmelding gennem din egen afdeling på FIU-nummer 5207 19 00 03
Tilmelding gennem din egen afdeling på FIU-nummer 5207 19 00 03

