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Overenskomster
På dette kursus gennemgår vi overenskomster-
ne mellem GLS-A og 3F, og fortæller hvordan 
reglerne fortolkes og anvendes i praksis inden 
for områderne landbrug/maskinstation, entre-
prenør, gartneri/planteskole, skovbrug/skoven-
treprenører og agroindustri.

Kurset er delt op i to dele. På første del af kurset 
gennemgås regler, som er ens for alle overenskom-
sterne. Herefter deles deltagerne op i workshops, 
hvor de specifikke regler for den enkelte branches 
overenskomst gennemgås i detaljer. Deltagerne 
skal derfor ved tilmelding vælge hvilken workshop, 
man ønsker at deltage i. 

På kursets første del (fælles for alle)  
kommer vi bl.a. ind på:
•  SH-konto
• Fritvalgskonto
• Feriefridage
• Arbejdsmarkedspension
• Løn under sygdom, barsel mv. 
• Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
• Elever og praktikanter
• Efteruddannelse og kompetenceudvikling
• Kontrolbestemmelsen og oplysningspligter

På workshoppen kommer vi bl.a. ind på: 
• Regler for tilrettelæggelse af arbejdstiden
• Løn og tillæg
• Overarbejdsbetaling

• Opsigelsesregler
• Særbestemmelser 

Kurset er målrettet ledere, HR-medarbejdere, 
medarbejdere i lønadministrationen og andre, der 
beskæftiger sig med anvendelse af overenskom-
sterne i praksis.

Kurset afvikles som et mix af undervisning og  
gruppearbejde, der er mulighed for løbende 
spørgsmål og dialog.

Kursus i Vissenbjerg, Fyn
•  Workshop 1: overenskomsten for gartnerier og 

planteskoler
•  Workshop 2: overenskomsten for  

agroindustrielle virksomheder
 
Kursus i Århus og Sorø
•  Workshop 1: Jordbrugsoverenskomsten  

(dyrehold, planteavl, maskinstationer mv.)
• Workshop 2: Entreprenøroverenskomsten 
•  Workshop 3: Skovbrugsoverenskomsten  

(skovbrug og skoventreprenører)

Oprettelse af workshops er afhængig af tilstrække-
lig tilmelding.

Hvor og hvornår: 
Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Torsdag d. 30. januar  2020,  kl. 09:00 – 15:30

Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Tirsdag d. 4. februar  2020,  kl. 09:00 – 15:30

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, 
Torsdag d. 6. februar  2020,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
Du får en grundig gennemgang af overenskomsten. Du får overblik over hvilke regler, der gælder for alle 
3F overenskomsterne, og samtidig får du en grundig gennemgang af de regler, som gælder i lige præcis 
jeres overenskomst. Du bliver i stand til at navigere selvstændigt i overenskomsten og får besvaret de 
spørgsmål, du måtte have. 

Tilmelding: 
Dorte Ehrenreich-Petersen: dme@gls-a.dk

Deltagergebyr:  500 kr. excl. Moms for medlemsvirksomheder.
 3.000 kr. excl. moms for ikke-medlemmer.

Der vil være mulighed for at søge løntabsrefusion fra  
kompetencefonden for deltagere omfattet af en GLS-A- 
overenskomst efter gældende regler.


