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Forhandlingsteknik for tillidsrepræsentanter, Niveau 1

– Et tilbud til bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter fra FAKK og DKF

FAKK, Danmarks Kirketjenerforening 

og AMU Nordjylland, Sandmoseskolen, 

har sammensat dette 3-dages kursus 

med titlen: Forhandlingsteknik for til-

lidsrepræsentanter, niveau 1. 

Kurset henvender sig til relativt nyvalg-

te tillidsrepræsentanter, som ønsker at 

få overblik over det ansvar, man har i 

rollen som bisidder for et medlem, der 

er indkaldt til en samtale.

Formålet med kurset er at styrke delta-

gernes kompetencer i forhold til grund-

læggende forhandlingsteknik.

 Der arbejdes dels med, hvordan man 

forbereder sig til en potentielt vanske-

lig samtale, og ligeledes med, hvordan 

man forholder sig- og konkret agerer 

undervejs i samtalen.

Indholdet veksler i mellem følgende te-

maer:

• Forhandlingsteknik i teori og praksis

• Hvordan håndterer man forberedel-

sesfasen op til den svære samtale?

• Mødepsykologi og mødeforberedelse

• Kommunikation, kropssprog og feed-

back

• Om at lytte og være til stede – og i ro

• Konfliktafværgelse – enkle metoder

• Overblik over relevant lovstof (bl.a. 

overenskomst, sagsforløb m.v.) 

På kurset får du mulighed for at træne 

praktisk forhandlingsteknik med rele-

vante cases, videooptagelse og feed-

back. Endelig vil der være gode mu-

ligheder for at dele viden og udveksle 

erfaringer med kolleger fra hele landet.

AMU mål: 46493, Konflikthåndtering

Varighed: 3 dage 

Undervisere
Palle Svendsen, udviklingskonsulent, AMU 
Nordjylland

John Lykkedahl, Næstformand, FAKK hol-
der oplæg og deler sine erfaringer.

Tid 
Kurset starter tirsdag den 17. september 
kl. 9.00 og slutter torsdag den 19. septem-
ber kl. 15.30.

Kursussted
Vejle Center Hotel

Willy Sørensens Pl. 3, 7100 Vejle

Tilmelding
Tilmeldingen foregår elektronisk via: 

www.efteruddannelse.dk. 

Brug kvikkode: 851420765150

Bemærk at tilmelding kræver en digital sig-
natur/Nem-id i firmaets navn.

Tilmelding skal ske

senest 30. august 2019

Det er også på www.efteruddannelse.dk 
der søges om VEU-godtgørelse og befor-
dring.

Hvis du ønsker indkvartering om man-
dagen, bedes du give besked til:

Sandmoseskolen, AMU Nordjylland

Thomas Harlyk, Tlf. 9633 2601

E-mail: thar@amunordjylland.dk

– Thomas kan også hjælpe med spørgsmål 
og hjælp til tilmelding.

Økonomi

VIGTIGT: Når du ankommer til hotellet, skal du afgive fakturaoplysninger på din virk-

somhed med henblik på viderefakturering af forplejning.

Kursus Pris i kr.

Deltagerbetaling: Konflikthåndtering, 46493                                                 372,- (momsfri)

Deltagerbetaling uden for AMU’s målgruppe 
(højere eller videregående uddannelse)

1.930,- (momsfri)

Tillægspris for særlig tilrettelæggelse
(Særlig tilrettelæggelse indeholder omkostninger til undervisernes 
transport til afholdelsesstedet, dobbelt lærerdækning og den særlige 
gennemførselsform.)

420,- (momsfri)

Logi for AMU’s målgruppe  0,- (excl. moms)

Forplejning for AMU’s målgruppe                                                                                2.470,- (incl. moms)

Logi + forplejning udenfor AMU’s målgruppe                                     3.470,- (incl. moms)

Forplejning uden logi                                                                                                       2.470,- (incl. moms)

Logi dagen før kursusstart for AMU’s målgruppe, hvis du 
har mere end 5 kvarters transport

0,- (excl. moms)

Logi dagen før kursusstart, hvis du har mindre end 5 kvar-
ters transport

500,- (incl. moms)
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