Kompetanseutvikling i forbundet
Kom-i-gang-brosjyrer
Dette er en serie av hjelpemidler for arbeidet med etterutdanning lokalt i distriktene og klubbene. Oversikt
over alle dokumentene finner du på forbundets websider

Brosjyre nr. 8

Tekniske seminarer

De tekniske seminarene er tatt i bruk med hensikt å fremme teknologidiskusjoner
blant medlemmene. Vi bygger på en Dansk vellykket modell. De gjennomføres i et
fagforeningsmøte og kan gjerne blandes med informasjon fra fagforeningen om
øvrige gjøremål. Seminarenes innhold må være moderne teknologi, og
teknologiutvikling. Seminarene må være korte, (noen timer),
Forbundet sentralt inngår avtaler med innledere, grossister, skoler og andre
teknologikyndige som kan stille opp og presentere det faglige innholdet.
Antatt tidsforbruk 2,5 timer. Målgruppe: Medlemmer i fagforeningen. Vi ønsker også
å trekke til oss dem som til vanlig ikke møter.
Tid
15 min

Ca 45
min

Pause
10 min
15 min

Ca 45
min

Seanse
Åpning av møtet

Teknologi-tema

Info fra
foreningen
Spesielt tema
som er aktuelt
fra foreninga.
Teknologitema

Begrunnelse for valg av seanse
Dette er et åpent
fagforeningsmøte hvor ny
teknologi er tema. I tillegg
informerer foreningen om
andre aktiviteter de holder på
med.
Viser teknologi innen et tema.
Skal være litt framtidsretta.
Skal stimulere til diskusjoner
og økt fokus på
etterutdanning.

Gjennomføring av seanse
Tradisjonell åpning, gjerne med litt
kaffe – pizza eller annen
bevertning. Bordene i småbord.
Større møter må selvfølgelig ta
hensyn til plassen.

Dokumenter

Ekstern foreleser

Støttedokumentasjon.

Trekke medlemmer som er
interessert i teknologi inn i de
oppgavene som foreningen
holder på med.

Representant fra foreningen gir
kort info.

Viser teknologi innen et tema.
Skal være litt framtidsretta.

Ekstern foreleser

Foreleserens
støttedokumentasjon.

Vel hjem.

Tidsrammene for seminaret må holdes stramt.
Spørsmål kan rettes til: dag.langer.andersen@elogit.no mobil: 916 24 742

Kontoradresse:
EL & IT Forbundet

Telefon:
23 06 34 00

Bankgiro:
9001.07.20965

E – post:
firmapost@elogit.no

Internett:
http://www.elogit.no

Youngsgt. 11c
0181 Oslo

Telefaks:
23 06 34 01

Organisasjonsnr.:
880 522 892 MVA

E – post til saksbehandler:

Tlf. saksbehandler:
23 06 34 BJ

