NSF VIKEN
Tollbugata 22, postboks 456 Sentrum
0104 OSLO
Tlf.: 99402409

Til nye tillitsvalgte i Viken (tidligere
Akershus, Buskerud og Østfold)

E-post: buskerud@nsf.no
Fakturaadresse:
nsf@invoicedrop.com

Elise Steen
1146008

Vår saksbehandler:
Vår ref.:

Vår dato:

02.03.2020

Deres ref.:
Medlemsnr.:

Innkalling til introduksjonskurs, del 1 av NSFs basisopplæring
Vårt mål er at du skal bli trygg på din rolle som tillitsvalgt og at du trives i rollen.
Sted: Fylkeskontoret i Viken, Sykepleiernes hus, Tollbugata 22, i Oslo.
Tid: 23. april 2020 kl. 10.00-15.30

Rammeprogram
•

Velkommen

•

Avtaleverket med vekt på hovedavtalen
o

Tillitsvalgtrollen - Rettigheter og plikter

o

Tillitsvalgtes oppgaver

o

Samarbeid med arbeidsgiver

o

Tillitsvalgtopplæringen i NSF


Ulike kurstilbud



Organisering av opplæringen

o

Bruk av sosial medier – nettvett som NSF representant

o

Personvern (GDPR)

Viktig informasjon – må leses:
Forbundsstyret har vedtatt at alle tillitsvalgte skal få låne en iPad med tilgang til elektronisk
oppslagsverk og annet nyttig verktøy for tillitsvalgte. Det vil bli gitt opplæring i bruk av
elektroniske verktøy.
I vervet kan du få låne en iPad fra Norsk Sykepleierforbund til bruk i vervet. Du kan også benytte
en privat iPad/bærbar pc/nettbrett om du heller ønsker det, men du vil trenge dette i vervet ditt.
Om du ønsker iPad fra NSF MÅ du bestille denne før introduksjonsdagen. Gjør dette så raskt
som mulig, på nsf.no/for-tillitsvalgte. Her finner du en boks med «Rutiner og veiledning». Du MÅ
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også opprette en Appel-ID hvis du ikke har dette fra før. For de som ikke har iPhone eller AppleID, kan dette gjøres på en vanlig PC. Se vedlagte brukerveiledning.
Det kan for tiden være ventetid på levering av iPad fra NSF. Dersom har bestilt iPad og ikke fått
levert denne enda kan du benytte en privat iPad/bærbar PC/nettbrett inntil du har mottatt iPad
fra NSF. Ta denne da med på opplæringen.
NB! Før kurset er ber vi deg gå inn på MinSide på nsf.no og sjekker at opplysningene om deg
stemmer. Legg også inn ditt kontonummer (velg «endre» under personalia). Dette må være
registrert for at du skal kunne få levert reiseregningen din.
Dekning av utgifter:
Reiseutgifter dekkes i henhold til offentlig kommunikasjon. Eventuell dekning av utgifter til
bruk av egen bil må avtales med fylkeskontoret på forhånd. Dokumenterte barnepassutgifter
refunderes etter gjeldende satser. Kontoret ligger i gangavstand fra Nationaltheateret stasjon og
Oslo S.
Permisjon fra arbeidsgiver for å gå på kurset
Introduksjonskurset gir rett til tjenestefri med lønn jf. følgende bestemmelser:
•
•
•
•

Spekter;
KS;
Virke:
NHO:

Hovedavtalen § 52
Hovedavtalen del B, § 3-6
Hovedavtalen Kap. VI § 6 – 7 og tillegg til HA kap. 3, § 3.2
Hovedavtalen Del A kapittel VI Arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og
plikter: § 6 – 9 Tjenestefri for tillitsvalgte pkt. 1 og pkt. 2.

Det søkes om permisjon med lønn.
Hensikten med introduksjonskurset er å skape kontakt mellom ny tillitsvalgt og fylkeskontor,
presentere avtaleverket med vekt på hovedavtalen, avklare forventninger til tillitsvalgtrollen og
informere om aktuelle saker som er viktige for nyvalgte tillitsvalgte å kjenne til.
BINDENDE PÅMELDING gjøres elektronisk på vår hjemmeside, innen 19. april 2020.
NB! Logg deg på med brukernavn og passord før du melder deg på slik at vi får alle
opplysningene vi trenger. Du finner påmeldingen på høyre side litt ned på siden til NSF
Akershus, NSF Buskerud eller NSF Østfold under ”Kalender»

Med vennlig hilsen

Elise Steen
Rådgiver

