MÆND, FÆDRE, BARSEL
-FLEKSIBILITET TIL
SAMMENHÆNG MELLEM
FAMILIELIV OG ARBEJDSLIV
Baggrund:Mænds barsel og faderrolle er et
Mænds barsel og faderrolle
er et der
temai der i stigende grad kommer
tema
til debat. stigende grad kommer til debat.
Unge mænd har et andet fokus på relationen til familien og børn
end tidligere. I blot en generation er sket store forandringer, dels
med familiemønstrene hvor vi har fået mange singler, men også i
forståelsen for hvad der former et menneske. Det skal vi have arbejdet ind i vores arbejdspladskultur, for det ser ud til at mændene skal tilpasse sig de nye vilkår i et hurtigt tempo for at kunne
få den tid med deres børn som de ønsker sig.
Det skal ikke være tabuer eller fordomme på arbejdspladsen der
er styrende for fædres forhold til deres børn, derfor skal vi have
blødt op i fastlåste forældede manderoller. Det skal være muligt
for mænd at være tilstede i børns liv før man bliver bedsteforældre.
Udbytte:
Gennem kurset ser vi på fædres rolle for deres børn - dels igennem personlige briller men også i et historisk perspektiv.
Det er hensigten at du efter kurset er klædt på til at tage en saglig
debat blandt kolleger og på din arbejdsplads om fædres rettigheder og muligheder, samt fordelene ved at fædre benytter sig af
f.eks. barsel, familieorlov, frihed ved børns sygdom samt skaber
en arbejdspladskultur der legitimerer at fædre har mulighed for at
balancere arbejdsliv og familie/fritidsliv.
Indhold:
• Manderollen, i dag og gennem tiden
• Egne tanker om fædre og børn. Hvordan er/var jeg far?
• Hvordan er arbejdspladskulturen hos os? Hvordan kan vi arbejde med den?
• Er fædre egentlig vigtige? Hvordan/Hvordan ikke?
• Hvordan kan vi som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant støtte
op om unge mænds ønsker og behov?
• Hvordan arbejder vi med arbejdspladskulturen så det bliver normalt at mænd har mulighed for at benytte sig af sine barselsrettigheder, fri ved børns sygdom etc.
Målgruppe:
Mandlige erfarne tillidsvalgte, som ønsker at bidrage til, at mænd
får bedre tid og rum til at være fædre og at kunne balancere arbejdsliv og familie/fritidsliv.
I kurset indgår en grundlæggende indføring i ligestillingsarbejde
for mænd og kvinder.

Underviser:
Alex Haurand, Frispark.
Se tillige:
www.frispark.com
Underviser i mindfulness
og stressvejlederkurset.

Tid og sted:
Torsdag den 27. februar
kl. 11.00 - fredag den
28. februar kl. 14.00.
Kurset er et internatkursus
og afholdes et hyggeligt,
spændende sted tæt ved
natur, hvor vi hjælpes ad
med at tilberede mad.
Tilmelding:
FIU-nr.: 5207 20 00 23
(For personer der er medlem af forbund tilsluttet
FIU-fællesskabet).
Ansøgning og godkendelse
skal ske i din egen fagforening.
Pris: Kr. 5.775,00
Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk

