Facebook-lørdag for tillidsvalgte!
Effektivt 1-dages kursus, hvor du klædes på
til at bruge Facebook offensivt i
din funktion som tillidsvalgt.
Der afholdes to kurser - 1 på Fyn
og 1 i Jylland (Silkeborg).

Baggrund:
Facebook og andre sociale medier fylder mere og mere i vores kommunikation med
kolleger, familie og venner.
Men har du styr på, hvad folk kan se om dig? Får man det rette billede af dig som
tillidsvalgt? Vil du gerne vide mere om hvordan du bedst kan bruge Facebook i dit
faglige arbejde? Og hvilken forskel der er på kvinder og mænds brug af Facebook?
Riv en lørdag ud af kalenderen og bliv klogere.
Udbytte:
På kurset får du indsigt i, hvordan Facebook fungerer og hvad det kan bruges til i det
faglige arbejde.
Kurset er både for dig, som er helt ny på Facebook, og gerne vil vide, hvordan det kan
bruges rent fagligt. Men også for tillidsvalgte, som allerede er godt i gang med at
bruge Facebook og gerne vil bruge det mere strategisk i det faglige arbejde og i
forbindelse med organisering.
Indhold:
Dagen veksler mellem oplæg, gruppearbejde og praktiske øvelser.
Du lærer at tilpasse dine privatindstillinger på Facebook, så du bestemmer,
hvad folk kan se om dig
Du lærer, hvordan Facebook fungerer og indhold bliver spredt
Du lærer at bruge Facebookgrupper til kommunikation med dine kolleger
Du får ideer til, hvordan Facebook kan indgå i organiseringsarbejdet på din
arbejdsplads
Du får styr på, hvad du som tillidsvalgt må, og ikke må, lægge på Facebook
Du bliver klogere på, hvad forskellen er på brugen af Facebook afhængigt af
køn og alder.
Målgruppe:
Tillidsvalgte, som gerne vil bruge Facebook i det faglige arbejde. Medbring selv din
bærbare PC. Hvis du IKKE har en sådan, kan du maile til tovholderen og høre om det
er muligt at låne en PC.
Deltagerantal:
Minimum 6 – max. 18
Underviser:
Susanne Fasting
Susanne har i mange år arbejdet med kommunikation på web
og sociale medier, har været faglig sekretær og tillidsvalgt.
Susanne er uddannet i digital journalistik og har en række
ledelses- og kommunikationsuddannelser.

Tid og sted:
Fyn: lørdag den 21. april.
(Kurset holdes under hyggelige uformelle former i et kæmpe sommerhus).
Jylland: lørdag den 2. juni kl. 10 – 15
(Langsøhus, Vestre Ringvej 51, 8700 Silkeborg).
FIU-nr.: 5207 18 00 08 (På Fyn).
FIU-nr.: 5207 18 00 09 (Langsøhus).
Pris: 2.400,00 kr. pr. hold.
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
Tovholder:
Susanne Fast Jensen.
Spørgsmål kan mailes til:
Susanne.fast.jensen@3f.dk

