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BLIV KLOGERE PÅ  
VORES NYE KURSER 

I GLS-A får vi hver dag henvendelser om alt, der 
relaterer sig til arbejdsgiverrollen for virksomhedens 
medarbejdere. Mange spørgsmål handler om vores 
overenskomster og lovregler. Andre spørgsmål om 
uddannelse og arbejdsmiljø. Det er naturlige og 
nødvendige spørgsmål for at undgå personale-
sager eller utilfredse medarbejdere.

Det er også en af grundende til, at I har mulighed 
for at opfriske jeres viden på vores kurser om 
de grundlæggende regler for personalejuraen – 
ansættelseskontrakter, afskedigelser, sygdom og 
barsel og meget mere.

Et andet stort område er de nye og væsentlige 
lovændringer vi har set inden for ferielovgivningen 
og persondataområdet. Derfor fortsætter vi med 
at udbyde flere kurser på disse områder. Måske nå-
ede I ikke at være med i sidste runde? eller der kan 
være behov for at gå mere i dybden med emnerne?

Endelig så har vi faktisk spurgt Jer, hvilke kurser 
I gerne vil have mulighed for at tilmelde jer hos 
GLS-A. Tilbagemeldingen har helt klart været 
ønsker om lederkurser og HR-kurser. Vi har 

derfor lagt os i selen for at give Jer eksklusive 
tilbud på disse områder, som helt og aldeles er 
målrettet lige præcis Jer! Se f.eks. efter vores helt 
nye kurser om ”Kommunikation og samarbejde” 
eller ”Lederstil – kend dig selv som leder”. 

Underviserne er alle eksperter inden for deres 
områder og vil sørge for, at I får den nyeste viden 
om de forskellige emner. Se oversigten bagerst i 
kataloget, hvor I kan få det samlede overblik over 
kurserne, og hvor det fremgår, hvem der underviser 
på de enkelte kurser.

Håber vi ses på kurser i 2019 og 2020.

Anne Marie Hagelskjær Smit
HR- og arbejdsmiljøchef, GLS-A
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Ansættelseskontrakter

Er du opmærksom på, at det kan koste arbejds-
giver en større godtgørelse ved manglende eller 
mangelfuldt ansættelsesbevis? Eller er du i tvivl 
om, hvad der er relevant at skrive i den konkrete 
ansættelseskontrakt?

I forbindelse med ansættelse af medarbejdere 
opstår altid et spørgsmål om, hvorvidt der skal 
udarbejdes en ansættelseskontrakt, og hvad denne 
ansættelseskontrakt skal indeholde for at leve op til 
de krav, der følger af lovgivning og overenskomst. 
På kurset får du et indblik i, hvilke krav der gæl-
der til ansættelseskontrakter, samt hvilke juridiske 
faldgruber, der er. Derudover får du gode råd til, 
hvordan du laver ansættelseskontrakter for dine 
medarbejdere.

På kurset kommer vi ind på:
•   Hvornår der er krav om ansættelseskontrakt
•   Hvilke krav der gælder til ansættelses- 

kontrakters indhold
•   Anbefalinger og eksempler på  

ansættelseskontrakter

•   Faldgruber og gennemgang af relevante  
problemstillinger ved udarbejdelse af  
ansættelseskontrakter

•   Forholdet mellem personalehåndbog og  
ansættelseskontrakt

Undervisning og målgruppe
Kurset er målrettet ledere, HR-medarbejdere og 
andre, der beskæftiger sig med personalejura og 
lønadministration. 

Kurset afvikles som et mix af undervisning  
og gruppearbejde.

Hvor og hvornår: 
Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N., 
Onsdag d. 25. september 2019,  kl. 13:00 – 16:00 

Det får du ud af kurset:
• Et godt kendskab til udfærdigelse af den gode ansættelseskontrakt
• Et overblik over de forskellige regler om ansættelseskontrakter
• Kendskab til enkelte kontraktvilkår
• Kendskab til faldgruber i ansættelseskontrakter

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.
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Sygdom og barsel
Vidste du, at godtgørelser for overtrædelse  
af ligebehandlingslovens regler ved opsigelse  
af gravide kan være nogle af de højeste en  
arbejdsgiver kan komme til at betale? 

Og vidste du, at langvarig sygdom kan være et 
handicap, som betyder, at virksomheden skal 
håndtere sygdomsfravær på en bestemt måde? 

Der er mange ting at holde styr på som arbejds-
giver, når en medarbejder bliver syg eller skal på 
barsel. På dette kursus får du en grundlæggende 
viden om reglerne vedrørende sygdom og barsel, 
herunder også en række problemstillinger, der 
knytter sig hertil.

Emnerne er bl.a.:
•  Sygdom som lovlig fraværsgrund
•  Betalingsforpligtelser under sygdom og refusion 

af sygedagpenge 
•  Opfølgning på sygefravær, herunder ved 
 samtaler og lægeerklæringer
• Forløbet ved kommunen
• Opsigelse ved sygdom
• Sygdom og handicap

• Retten til barselsorlov
•  Betalingsforpligtelser under barsel  

og refusion af barselsdagpenge
• Barselsudligning gennem GLS-A
•  Rettigheder under og i forbindelse med  

graviditet og barsel
•  Graviditetsbetinget sygdom  

og fertilitetsbehandling
• Opsigelse i forbindelse med graviditet og barsel
• Persondataretlige forhold

Undervisning og målgruppe
Kurset vil være en blanding af undervisning,  
gruppediskussioner og cases til illustration af de  
udfordringer, som arbejdsgivere står overfor i  
forbindelse med medarbejderes sygdom og barsel.
Kurset er målrettet ledere, HR-medarbejdere og 
andre der beskæftiger sig med personalejura samt 
lønadministration.

Hvor og hvornår: 
Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, 
Tirsdag d. 1. oktober  2019,  kl. 09:00 – 15:30

Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N., 
Tirsdag d. 8. oktober  2019,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
• Viden om medarbejdernes og virksomhedens rettigheder
• Kendskab til de mulige faldgruber for arbejdsgivere i forbindelse  
 med medarbejderes sygdom og barsel
• Konkrete forslag til håndtering af og opfølgning på medarbejderes sygefravær
• Mulighed for sparring med øvrige virksomheder om deres håndtering af sygdom og barsel

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.
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Den nye ferielov 
På dette heldagskursus går vi i dybden med den 
nye ferielov og overgangsordningen. Ferieloven 
fra 1938 bliver ændret på en række væsentlige 
områder, når den nye ferielov træder i kraft  
den 1. september 2020. Overgangsordningen 
starter allerede 1. september 2019, og jeres 
virksomhed vil derfor allerede nu blive berørt  
af ændringerne.

Kurset vil skabe et overblik over ændringerne og 
gennemgå hvordan disse konkret berører jeres  
virksomhed i det daglige arbejde med ferieloven. 

På kurset gennemgår vi bl.a.:
•  Overgangsordningen til den nye ferielov
• Samtidighedsferie
• Ferie på forskud
• Ferie under virksomhedslukning  
• Ferie og sygdom 
• Feriehindringer
• Overførsel og udbetaling af ferie
• Ferietillæg  

• Feriedifferenceberegning 
• Elevers ferierettigheder
• Ferie og opsigelser 

Kurset er målrettet ledere, HR-medarbejdere, og 
medarbejdere beskæftiget med lønadministration.

Kurset afvikles som en kombination af undervisning 
og cases, som drøftes i mindre grupper.

Hvor og hvornår: 
Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Mandag d. 4. november  2019,  kl. 09:00 – 15:30

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, 
Tirsdag d. 12. november 2019,  kl. 09:00 – 15:30

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Torsdag d. 14. november 2019,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
Du får en gennemgang af de regler, der ændres med den nye ferielov. Du bliver i stand til at forstå og 
arbejde med ferieloven i praksis og du får gode råd og viden om, hvordan overgangen til den nye ferielov 
håndteres, som du kan bruge konkret i jeres egen virksomhed. Du får desuden overblik over vigtige dato-
er i forbindelse med den nye ferielov.

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.
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Persondata –  
for mindre virksomheder 
EU’s persondataforordning har nu været i kraft 
i godt 1 år. Mange virksomheder er nået langt 
med arbejdet med persondata, men der er  
stadig mange mindre virksomheder, som 
overfor GLS-A giver udtryk for, at reglerne er 
uoverskuelige og komplicerede. Derfor  
er mange mindre virksomheder i tvivl om,  
hvordan reglerne skal gribes an i praksis,  
og hvordan de kommer i mål med arbejdet.

Med dette kursus klæder GLS-A mindre virksom- 
heder på til at arbejde med beskyttelse af person-
data. Reglerne gælder for alle, store såvel som små 
virksomheder, og det kan vi ikke ændre på. Men vi 
vil på dette kursus gennemgå en virksomhedscase 
og vise jer en lang række eksempler på, hvordan  
forordningens regler fungerer og udmøntes i praksis.

På kurset arbejder vi bl.a. med:
•  Hvad er persondata og hvornår må du behandle 

persondata
• Hvad er virksomhedens forpligtelser
•  Hvilke rettigheder har registrerede personer,  

og hvordan sikres disse

• Fortegnelser
•  Databehandleraftaler og tilsyn med  

databehandlere
•  Risikovurdering og fastlæggelse af  

sikkerhedsniveau
• Sikkerhedsbrud 
•  Hvordan dokumenterer du at reglerne  

er overholdt
• Krav til interne retningslinjer
•  Udfærdigelse af politikker for behandling  

af persondata
• Databeskyttelse i ansættelsesforhold

Kurset er målrettet ledere, HR-medarbejdere og 
andre, der beskæftiger sig med persondata i jeres 
virksomhed. 

Kurset afvikles som undervisning baseret på en 
virksomhedscase, og deltagerne inddrages via 
gruppediskussioner og konkrete opgaver.

Hvor og hvornår: 
Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Tirsdag d. 19. november 2019,  kl. 09:00-15:30

Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Torsdag d. 21. november 2019,  kl. 09:00-15:30

VKST, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Onsdag d. 27. november 2019,  kl. 09:00-15:30

Det får du ud af kurset:
Du bliver i stand til at omsætte persondatareglerne til konkret handling og sikre, at virksomheden kommer 
i mål med arbejdet med overholdelse af reglerne. Du får gode råd og viden om de gældende regler på 
området, hvordan virksomhedens arbejde med persondata dokumenteres, hvordan politikker formuleres 
og meget andet. Når du har deltaget i kurset har du fået et brugbart overblik over, hvordan reglerne over-
holdes i praksis.

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.
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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.,
Mandag d. 3. 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.
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Beskæftigelse af udenlandsk 
arbejdskraft
I 2017 var der bøderekord for beskæftigelse  
af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. 311 
virksomheder fik en bøde for at have ansat en 
udlænding ulovligt. 444 udlændinge fik samti-
dig en bøde for ulovligt arbejde i Danmark. Det 
viser en opgørelse fra Rigspolitiet.

Der er mangel på arbejdskraft i Danmark og især 
landbruget beskæftiger en del udenlandsk arbejds-
kraft. 

Der er mange regler at forholde sig til og det er 
vigtigt at få styr på både ansættelseskontrakt samt 
opholds- og arbejdstilladelse så I undgår bøder og 
efterbetalingskrav.

Emnerne er bl.a.:
•  Fri bevægelighed for arbejdskraft inden for EU
•  Regler om opholds- og arbejdstilladelse for 

tredjelandsborgere, herunder
•  Udenlandske praktikanter
•  Fodermestre og driftsledere
•  Ansættelsesprocedure og ansættelseskontrakter 

ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

•  Overenskomstmæssige forpligtelser ved  
beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

•  Ansættelsesretlige faldgruber ved beskæftigelse 
af udenlandsk arbejdskraft

•  Håndtering af feriepenge m.v.

Undervisning og målgruppe
Kurset er målrettet ledere, HR-medarbejdere  
og andre der beskæftiger sig med udenlandsk  
arbejdskraft og personalejura samt  
lønadministration.

Kurset afvikles som undervisning.

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

Hvor og hvornår: 
VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, 
Torsdag d. 20. februar 2020,  kl. 13:00-16:00

Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Torsdag d. 27. februar 2020,  kl. 13:00-16:00

Det får du ud af kurset:
• Et generelt overblik over de forskellige regler, der gælder, når man beskæftiger udenlandsk arbejdskraft
• Kendskab til faldgruber for arbejdsgivere ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

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.
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Personalepolitikker 
– et styringsværktøj 
Opstår der personalesager i jeres virksomhed, 
fordi medarbejderne ikke altid agerer som 
forventet? Vokser jeres organisation? Bliver der 
flere ansatte at kommunikere til? Eller har I bare 
generelt et behov for at kommunikere virksom-
hedens værdier og retningslinjer for medarbej-
deres adfærd og ansættelsesforhold?

Skriftlige personalepolitikker er et styrings- 
værktøj for virksomhedens ledelse og en hjælp 
for de ansatte til at agere efter. Personalepolitikker 
viser retning, rammer og regler for den måde virk-
somhedens medarbejdere skal agere – i krydsfeltet 
mellem ansættelsesretlig lovgivning, overens- 
komstregler og HR. 

På kurset kommer vi ind på:
•  Regler om personalepolitikker (lovgivning,  

overenskomster, ledelsesret).
•  Hvordan processen og tilblivelsen af en  

personalepolitik kan foregå. 
•  Hvordan vi kan formulere personalepolitikker,  

så de kommer til at virke bedst muligt.

De personalepolitikker, som vi konkret  
kommer ind på, er:
•  Seniorpolitik – Vi inddrager ny forskning om 

seniorpolitik og fastholdelse af medarbejdere
•  Sygefraværspolitik – Hvordan kan syge- 

fraværspolitik bidrage til mindre sygefravær?
•  Rygepolitik/alkoholpolitik – Hvor langt kan vi 

gå i forhold til retningslinjer og kontrol?
•  Arbejdsmiljøpolitikker – Er det en god ide at 

formulere en politik for beskæftigelse af gravide 
medarbejdere?

•  Eller et andet område som I selv er optaget af? 

Så lad os vide det ved rettidig tilmelding til kurset 
– og vi kan inddrage det i løbet af kursusdagen.

Kurset er målrettet ledere, HR medarbejdere og 
andre, der beskæftiger sig med personalepolitikker 
i jeres virksomhed.

Kurset afvikles som et mix af undervisning og 
gruppearbejde.

Hvor og hvornår: 
Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Torsdag d. 12. marts 2020,  kl. 09:00-15:30

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Tirsdag d. 17. marts 2020,  kl. 09:00-15:30

Det får du ud af kurset:
•  Du bliver i stand til at starte processen med udarbejdelse af en personalepolitik, og du får gode råd og 

viden om, hvordan personalepolitikken kan formuleres.
•  Du får desuden inspiration og materiale til udarbejdelse af konkrete personalepolitikker, der kan målret-

tes jeres egen virksomhed.

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.
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Personalejura
Er I er blevet uenige med medarbejderne om  
vilkårene i ansættelsesaftalen? Eller har I 
overset regler, der kan udløse godtgørelser, 
når I skal ansætte eller afskedige? Har I styr på 
de individuelle aftaler, de kollektive aftaler og 
lovgivningen, som gælder for ansættelsesfor-
holdet?

På dette heldagskursus i personalejura går vi i 
dybden med juraen bag et af de mest udbredte 
kontraktforhold – nemlig ansættelsesforholdet. 
Med andre ord de regler, som udgør grundvilkårene 
for virksomhedens medarbejdere.

Formålet med kurset er at give deltagerne en 
grundviden om de overenskomst- og lovgivnings-
mæssige regler vedr. ansættelsesforholdet. 

Vi kommer hele vejen rundt fra rekruttering og 
udfærdigelse af kontrakten til vilkår under ansæt- 
telsen, og til reglerne for opsigelse og fratrædelse. 

På kurset kommer vi bl.a. ind på:
•  Rekruttering af medarbejdere (krav ved annon-

cering, samtaler, referencer m.v.)
• Ansættelseskontraktens udformning og indhold
•  Gensidige rettigheder og pligter under ansættel-

sesforholdet (fravær, loyalitetskrav, vilkårs- 
ændringer, arbejdsgivers ledelsesret) 

•  Ansættelsesretlige sanktioner (advarsler og 
bortvisning)

•  Afskedigelse (herunder beskyttelse mod usaglig 
opsigelse)

Kurset er målrettet ledere, HR-medarbejdere og 
andre med personaleansvar i jeres virksomhed, 
som dagligt er i berøring med personalejuraen.

Kurset afvikles som en kombination af undervisning 
og cases, som drøftes i mindre grupper.

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

Hvor og hvornår: 
VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, 
Torsdag d. 19. marts 2020,  kl. 09:00 – 15:30

Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Tirsdag d. 24. marts 2020,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
•  Du bliver i stand til at navigere i de grundlæggende regler, der regulerer vilkårene  

for virksomhedens medarbejdere.
•  Du bliver i stand til at omsætte overenskomstmæssige regler og lovgivning til konkret handling og 

sikre, at virksomheden både forstår, overholder og drager nytte af de forskellige rammevilkår.
•  Du får desuden inspiration og overblik, som du kan bruge konkret i virksomheden. 

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.
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Arbejdsmiljøarbejdet  
og nye regler om kemi
Virksomheder får flere besøg af arbejdstilsynet! 

En ny politisk aftale i 2019 sætter fokus på en 
intensiveret indsats på arbejdsmiljøområdet. 
Der er givet flere penge til øget kontrolindsats 
og aftalen sætter også fokus på områder som 
nedslidning og brug af kemi.

Reglerne om arbejdspladsbrugsanvisninger er  
ophævet pr. 1. juli 2019 og virksomheder skal i ste-
det vurdere håndtering af kemi i den kemiske APV. 

På kurset kommer vi ind på:
•   Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde
• Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
• Etablering af arbejdsmiljøorganisation 
•   Regler vedr. arbejdsmiljørepræsentanten,  

valg, opgaver, pligter og beskyttelse  
mod afskedigelse

• Nye regler om håndtering af kemi/kemisk APV

Undervisningsform og målgruppe:
Kurset er målrettet ledere og medarbejdere i virk-
somhedernes arbejdsmiljøorganisation, eller i det 
daglige arbejder med arbejdsmiljøopgaver.

Kurset gennemføres som en blanding af undervis-
ning, gruppediskussioner og cases, der kan være 
med til at belyse de emner vi kommer igennem.

Undervisningen forestås dels af GLS-A og dels af 
vores samarbejdspartner på kemi-området  
EcoOnline, der fortæller mere om regler for  
kemihåndtering og værktøjer, der kan administrere 
arbejdsmiljølovens krav til kemisk APV.

Kurset indgår som muligt efteruddannelsestilbud til 
AMO og kursusbevis kan udstedes.

Hvor og hvornår: 
Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Tirsdag d. 22. oktober 2019,  kl. 09:00 – 15:30

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Torsdag d. 24. oktober 2019,  kl. 09:00 – 15:30

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, 
Tirsdag d. 29. oktober 2019,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
•  Deltagerne få viden om arbejdsmiljølovens regler vedr. organisering af arbejdsmiljøarbejdet og den 

årlige arbejdsmiljødrøftelse og kan vurdere lovens krav i forhold til egen virksomhed.
•  Endvidere viden om medarbejderrepræsentation der hviler på arbejdsmiljølovens regler og gældende 

overenskomst.
•  Endelig bliver deltagerne informeret om nye regler på kemi området og krav til håndtering.

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.
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Psykisk arbejdsmiljø
Vidste du, at psykisk arbejdsmiljø er et af de  
områder som Arbejdstilsynet i stigende grad har  
fokus på? Men selv uden arbejdstilsynets  
skærpede interesse, så er der god grund til  
at sætte fokus på området.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø giver højere fravær, 
stor personaleudskiftning og høje omkostninger 
både personlige og økonomisk.

For at styrke indsatsen på virksomhederne til  
forbedring af det psykiske arbejdsmiljø gennem- 
føres en temadag om det psykiske arbejdsmiljø.
 
Emnerne er bl.a. at:
•   Lære, hvordan vi alle i hverdagen selv  

kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø  
i en positiv retning

•   Viden om stress og hvordan vi kan  
håndtere stress.

Forud for kurset vil deltagerne få tilsendt en 
personlig test fra underviseren på kurset René de 
Pauli, dr.psych. & cand.merc. Yderligere oplysnin-
ger om kurset kan fås ved henvendelse til  
René de Paoli på mobil 2620 7431.

Undervisningsform og målgruppe:
•   Kurset vil være en blanding af undervisning, 

gruppediskussioner og cases til illustration af 
udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø  
og stress.

•   Kurset er primært for HK ansatte og 3F ansatte.
Det kan også være arbejdsmiljøgruppen der 
deltager. Hvis der er ledere fra en virksomhed, 
så skal der også være repræsentation fra  
medarbejdersiden.

•   Det er (gratis)FED at deltage. Kompetencefon-
dene yder lønrefusion efter gældende regler til 
HK-ansatte og 3F-ansatte.

Hvor og hvornår: 
Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Mandag d. 6. februar  2020,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
Indsigt i håndtering af det psykiske arbejdsmiljø, stress, kriseforløb og viden om hvad du selv kan gøre for 
at få et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Tilmelding: 
Birgitte Hansen: bgh@gls-a.dk

Der vil være mulighed for at søge løntabsrefusion fra  
kompetencefonden for deltagere omfattet af en GLS-A- 
overenskomst efter gældende regler.
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Virksomheden 
som uddannelsessted
Søger I dygtige elever – og vil I gerne vide,  
hvordan I får fat i dem?

GLS-A har gennem et projekt ”Den gode ar-
bejdsplads” interviewet både virksomheder og 
elever, og det er blandt andet resultaterne af 
dette projekt I kan få mere at vide om på dette 
kursus. GLS-A ønsker, at vores medlemmer står 
stærkest i fremtidens konkurrencesituation, så 
derfor sætter vi fokus på uddannelse.

Uddannelse af elever og efteruddannelse af  
personale er vigtigt for både den enkelte virksom-
hed og hele branchen. Vi har brug for at opretholde 
et højt fagligt niveau, og sikre at vi uddanner frem-
tidens virksomhedsejere og kulturbærere. Det er 
vigtigt, at alle virksomheder er bevidste om deres 
ansvar og aktivt arbejder med at skabe den gode 
arbejdsplads.

Vi kommer også ind på reglerne for ansættelse af 
elever og praktikanter. Bl.a. de nye praktikantregler, 
der trådte i kraft 1. juli 2019. 

Emnerne er bl.a. at:
• Uddannelsesaftaler – formalia og krav
•   Uddannelsesplaner – hvordan kan de gøre  

praktiktiden bedre
• Den oplæringsansvarliges ansvar
• Hvordan skaber man den gode arbejdsplads?
•   GLS-As kompetencefonde  

– muligheder for refusion
•   Udenlandske praktikanter – krav til  

virksomheden og praktikanten

Undervisningsform og målgruppe:
•   Kurset vil være en blanding af undervisning, 

gruppediskussioner og cases til illustration af 
de udfordringer, som arbejdsgivere står overfor i 
forbindelse med elever og efteruddannelse.

•   Kurset er målrettet ledere, oplæringsansvarlige 
og andre der beskæftiger sig med uddannelse.

Hvor og hvornår: 
Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Tirsdag d. 5. november 2019,  kl. 09:00 – 15:30

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Torsdag d. 7. november 2019,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
Grundlæggende viden om udfærdigelse af uddannelsesaftaler og virksomhedens ansvar som lærested. 
Du får inspiration og materiale, som du kan bruge i det daglige arbejde med eleven og efteruddannelse af 
de øvrige medarbejdere. Kort og godt bliver du klædt på til at tage imod fremtidens elever og medarbej-
dere. 

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.
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MUS og strategisk  
medarbejderudvikling
Har du siddet som leder i en mus-samtale med 
en medarbejder og tænkt: 

”Det er svært at holde denne samtale  
– samtaleskemaet passer ikke rigtig til vores 
situation. Det føles kunstigt og vi får ikke det  
ud af det som vi burde”

Her får du mulighed for at gå fra kurset med en 
færdigplanlagt drejebog til et godt MUS forløb i 
virksomheden. Fra overvejelser omkring hvordan 
MUS anvendes og indarbejdes i den strategiske 
medarbejderudvikling til et konkret individuelt 
tilpasset MUS skema til brug ved samtalen i netop 
jeres virksomhed. Kort og godt – få et ledelses-
værktøj, der også understøtter virksomhedens 
strategi.

Vi drøfter og giver konkrete bud på hvordan man 
skaber mening omkring MUS samtalerne, så de 
bydes velkomne af medarbejderne og skaber værdi 
for virksomheden.

På kurset kommer vi ind på:
•  Værdigrundlag – hvad er det virksomheden  

er/vil være kendt for?
•  Meningsskabelse i MUS forløb og aktivering  

af værdigrundlag
• Strategisk medarbejderudvikling
• Konkrete værktøjer, som kan anvendes i praksis

Undervisningsform og målgruppe:
Kurset er målrettet ledere og HR medarbejdere og 
andre, der beskæftiger sig enten direkte med, eller 
med forløbet omkring MUS samtaler og strategisk 
medarbejderudvikling i jeres virksomhed.

Kurset afvikles som et mix af oplæg, reflektionstid, 
gruppearbejde og plenumdrøftelser.

Hvor og hvornår: 
Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Tirsdag d. 21. januar 2020,  kl. 09:00 – 15:30

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Torsdag d. 23. januar 2020,  kl. 09:00 – 15:30

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, 
Tirsdag d. 28. januar 2020,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
Du bliver i stand til at igangsætte og gennemføre processen med MUS samtaler og strategisk  
medarbejderudvikling. Du får desuden inspiration og materiale, som du i løbet af dagen får mulighed  
for at tilpasse netop til jeres virksomhed.

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.
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Kommunikation  
og samarbejde
Jeg er ikke idiot – jeg er bare ikke, som du er

Kommunikation er kernen i al menneskeligt sam-
vær. Når kommunikationen virker, så lægger vi ofte 
slet ikke mærke til den. Men virker kommunikatio-
nen ikke, så bliver det pludselig meget tydeligt. 
Kommunikation er derfor også et vigtigt ledelses-
værktøj, når samarbejdet på virksomheden skal 
fungere. Og god kommunikation starter med dig – 
din selvindsigt. Det er først når du forstår dig selv, 
at du kan begynde at forstå andre.

På kurset vil du få:
•  Indsigt i egen personlighed og adfærd gennem 

en personlighedsprofil (JTI)
• Forståelse af samspillet mellem mennesker
•  Konkrete værktøjer til at kommunikere klart  

og tydeligt med
•  Viden om etablering af tillid og tryghed  

i relationen
• Indsigt i, hvordan konflikter opstår – og løses!

Undervisningsform og målgruppe:
Kurset er målrettet ledere og HR medarbejdere, der 
gerne vil have en bredere forståelse for kommuni-
kation og samarbejde. Kurset gennemføres som en 
blanding af undervisning, gruppediskussioner og 
cases.

Hvor og hvornår: 
Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Torsdag d. 24. oktober 2019,  kl. 09:00 – 15:30

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Tirsdag d. 10. december 2019,  kl. 09:00 – 15:30

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, 
Tirsdag d. 21. januar 2020,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
Du får indsigt i den vitale kommunikation mellem mennesker, som er så vigtig i en travl hverdag. Du får 
desuden inspiration og materiale, som du kan bruge i jeres virksomhed.

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

Deltagergebyr:  2.000 kr. excl. Moms for medlemsvirksomheder.
 4.000 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.
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Lederstil –  
KEND DIG SELV SOM LEDER
Hvorfor skulle folk lade sig lede af mig? Hvad er 
det jeg gør som leder, der skaber følgeskab?

Gode spørgsmål en leder altid bør stille sig selv 
med jævne mellemrum!

Den første betingelse for godt lederskab er, at du 
som leder forstår dine egne mekanismer, driv- 
kræfter og værktøjer. Eller som Kierkegaard  
(vistnok) sagde: ”Man skal kende sin egen  
grundtone for at dirigere et orkester.”

Det er værd at tænke over, at det er dine ikke-er-
kendte svage sider, der er styrende for dit leder-
skab – og ikke dine erkendte stærke sider.

På kurset kommer vi ind på:
•  Din forståelse af, hvordan du selv reagerer i 

forskellige situationer
• Hvad der styrer dit lederskab
• Hvordan du bryder barrierer for selvudvikling
• Hvordan du frigør dine potentialer

Vi bestræber os på at skræddersy kurset  
til dine behov!
Forud for kurset vil du blive kontaktet pr. telefon 
af underviseren for at få klarlagt hvad dit fokus og 
din udfordring omkring egen lederstil er… hvorfor 
er kurset interessant for dig? Kursets specifikke 
indhold vil blive tilpasset hertil, så det kommer til at 
passe til din hverdag. 

Kurset er primært målrettet ledere eller medarbej-
dere, som er på vej til at blive ledere.

Kurset gennemføres som en blanding af undervis-
ning, gruppediskussioner og cases til illustration af 
lederskabets udfordringer.

Underviser på kurset er René de Paoli, dr. psych.  
& cand.merc.

Yderligere oplysninger om kurset kan fås ved  
henvendelse til underviseren på mobil 2640 7431.

Hvor og hvornår: 
Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Torsdag d. 7. november 2019,  kl. 09:00 – 15:30

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Onsdag d. 11. december 2019,  kl. 09:00 – 15:30

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, 
Tirsdag d. 4. februar 2020,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
Med deltagelse i dette kursus får du en uvurderlig indsigt i dit eget lederskab og hvordan du kan udvikle 
dit potentiale.

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

Deltagergebyr:  2.000 kr. excl. Moms for medlemsvirksomheder.
 4.000 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.
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Kursusoversigt 2. halvår 2019 
og 1. halvår 2020

Kursusnavn: Dato: Sted: Tidspunkt Undervisere

Ansættelseskontrakter 25.09.2019 Seges 13:00 – 16:00 CMI, MVI

Sygdom og barsel 01.10.2019 Centrovice 09:00 – 15:30 CMI, MVI

Sygdom og barsel 08.10.2019 Seges 09:00 – 15:30 CMI, MVI

Den nye ferielov 04.11.2019 Seges 09:00 – 15:30 CSP, CMI

Den nye ferielov 12.11.2019 VKST 09:00 – 15:30 CSP, CMI

Den nye ferielov 14.11.2019 Centrovice 09:00 – 15:30 CSP, CMI

Persondata - for mindre virksomheder 19.11.2019 Centrovice 09:00 – 15:30 CSP, HAT

Persondata - for mindre virksomheder 21.11.2019 Seges 09:00 – 15:30 CSP, HAT

Persondata - for mindre virksomheder 27.11.2019 VKST 09:00 – 15:30 CSP, HAT

Overenskomstkursus - GA/AGRO 30.01.2020 Centrovice 09:00 – 15:30 CSP, JP

Overenskomstkursus - JORD/ENTRE/SKOV  03.02.2020 Seges 09:00 – 15:30 CSP, JP (HAT)

Overenskomstkursus - JORD/ENTRE/SKOV 06.02.2020 VKST 09:00 – 15:30 CSP, JP (HAT)

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft 20.02.2020 VKST 13:00 – 16:00 JP, MVI 

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft 27.02.2020 Seges 13:00 – 16:00 JP, MVI 

Personalepolitikker - et styringsværktøj 12.03.2020 Seges 09:00 – 15:30 MVI, AMHS

Personalepolitikker - et styringsværktøj 17.03.2020 Centrovice 09:00 – 15:30 MVI, AMHS

Personalejura 19.03.2020 VKST 09:00 – 15:30 CMI, HAT

Personalejura 24.03.2020 Seges 09:00 – 15:30 CMI, HAT

Arbejdsmiljøarbejdet og nye regler om kemi 22.10.2019 Seges 09:00 – 15:30 HAT, AMHS

Arbejdsmiljøarbejdet og nye regler om kemi 24.10.2019 Centrovice 09:00 – 15:30 HAT, AMHS

Arbejdsmiljøarbejdet og nye regler om kemi 29.10.2019 VKST 09:00 – 15:30 HAT, AMHS

Psykisk arbejdsmiljø 06.02.2020 Seges 09:00 – 15:30 Rene de Paoli

Virksomheden som uddannelsessted 05.11.2019 Seges 09:00 – 15:30 SVP, LJB, AMHS

Virksomheden som uddannelsessted 07.11.2019 Centrovice 09:00 – 15:30 SVP, LJB, AMHS

MUS og strategisk medarbejderudvikling 21.01.2020 Seges 09:00 – 15:30 LJB, AMHS

MUS og strategisk medarbejderudvikling 23.01.2020 Centrovice 09:00 – 15:30 LJB, AMHS

MUS og strategisk medarbejderudvikling 28.01.2020 VKST 09:00 – 15:30 LJB, AMHS

Kommunikation og samarbejde 24.10.2019 Seges 09:00 – 15:30 Rene de Paoli

Kommunikation og samarbejde 10.12.2019 Centrovice 09:00 – 15:30 Rene de Paoli

Kommunikation og samarbejde 21.01.2020 VKST 09:00 – 15:30 Rene de Paoli

Lederstil - kend dig selv som leder 07.11.2019 Seges 08:00 – 16:00 Rene de Paoli

Lederstil - kend dig selv som leder 11.12.2019 Centrovice 08:00 – 16:00 Rene de Paoli

Lederstil - kend dig selv som leder 04.02.2020 VKST 08:00 – 16:00 Rene de Paoli

UNDERVISERE:
SVP Stephan Vinther Petersen 
CSP Charlotte Strøm Petersen 
HAT Hans Toftdahl 
CMI Christian H. M. Mikaelsen 

AMHS Anne Marie Hagelskjær Smit 
MVI Morten Vinding 
LJB Lotte Julin Bock 


