Skipulag trúnaðarmannanáms BSRB
1. hluti
Dagur og tími
09:00-12:15

1. dagur
Þjóðfélagið og vinnumarkaðurinn

2. dagur
Trúnaðarmaðurinn starf hans og staða

12:15-13:00
13:00-15:45

Matarhlé
Þjóðfélagið og vinnumarkaðurinn

Matarhlé
Trúnaðarmaðurinn starf hans og staða

Dagur og tími
09:00-12:15

1. dagur
Samskipti á vinnustað

12:15-13:00
13:00-15:45

Matarhlé
Samskipti á vinnustað

2. dagur
Starfsemi félagsins, kjarasamningar
og sjóðir
Matarhlé
Starfsemi félagsins, kjarasamningar
og sjóðir

2. hluti

3. hluti
Dagur og tími
09:00-12:15
12:15-13:00
13:00-15:45

1. dagur
Lestur launaseðla og
launaútreikningar
Matarhlé
Lestur launaseðla og
launaútreikningar

2. dagur
Almanntryggingar og lífeyrissjóðir
Matarhlé
Almannatryggingar og lífeyrissjóðir

4. hluti
Dagur og tími
09:00-12:15

1. dagur
Túlkun kjarasamninga – hagfræði

2. dagur
Vinnuréttur

12:15-13:00
13:00-15:45

Matarhlé
Túlkun kjarasamninga - hagfræði

Matarhlé
Vinnuréttur

Dagur og tími
09:00-12:15

1. dagur
Vinnueftirlit- vinnuvernd

2. dagur
Sjálfsstyrking

12:15-13:00
13:00-15:45

Matarhlé
Vinnueftirlit - vinnuvernd

Matarhlé
Stjálfsstyrking

Dagur og tími
09:00-12:15

1. dagur
Samningatækni

2. dagur
Að koma máli sínu á framfæri

12:15-13:00
13:00-15:45

Matarhlé
Samningatækni

Matarhlé
Að koma máli sínu á framfæri

5. hluti

6. hluti

Fjöldi kennslustunda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

hluti = 16 kennslustundir
hluti = 16 kennslustundir
hluti = 16 kennslustundir
hluti = 16 kennslustundir
hluti = 16 kennslustundir
hluti = 16 kennslustundir

Mætingaskylda er 80% úr öllum hlutum námsins.

Alls = 96 kennslustundir

Hægt er að skipta náminu enn frekar niður ef óskað er eftir því. Einnig er hægt að velja
námsþætti úr eldri námsskrám og hafa sem stök námskeið t.d. námsþáttinn „Einelti á
vinnustað“. Einnig ef á þarf að halda vegna skipulags félags eða leiðbeinenda að færa
námsþætti milli daga.

Trúnaðarmannanám 1. hluti BSRB
30. og 31. janúar 2018

Staðsetning: Fundarsal BSRB að Grettisgötu 89
Tengiliður: Ásthildur Torfadóttir – asthildur@bsrb.is
Dagur og tími
09:00-12:15

Þriðjudagur 30. janúar
Þjóðfélagið og vinnumarkaðurinn

12:15-13:00
13:00-15:45

Matarhlé
Þjóðfélagið og vinnumarkaðurinn

Miðvikudagur 31. janúar
Trúnaðarmaðurinn starf hans og
staða
Matarhlé
Trúnaðarmaðurinn starf hans og
staða

Stiklur um efnið:
•
•
•
•
•
•

Hvert er hlutverk stéttarfélaga, sambanda og heildarsamtaka á vinnumarkaði?
Hvernig starfa stéttarfélögin, stjórnir þeirra og hvert er hlutverk félagsmanna?
Hvert er hlutverk trúnaðarmanns á vinnustað, hvað á hann að gera og hvað á hann ekki
að gera?
Hvert er hlutverk trúnaðarmanna samkvæmt lögum og kjarasamningum?
Hvar getur trúnaðarmaður aflað sér upplýsinga um túlkanir kjarasamninga og önnur mál sem
koma inn á hans borð?
Hvernig eiga trúnaðarmenn að taka á móti umkvörtunum og vinna úr þeim?

Nemendur þurfa að skrá sig inn á innri vef Félagsmálaskólans, www.felagsmalaskoli.is.
Stofna aðgang með annaðhvort íslykli eða lykilorði. Þar sækja nemendur þau námsgögn sem
notuð eru fyrir hvern námsþátt. Á innri vef fara fram samskipti nemenda og leiðbeinenda.
Nemendur munu geta fylgst með námsframvindu sinni inni á innri vef skólans. Þar munu þeir
einnig fylla út námsmat og sækja viðurkenningarskjölin að námskeiðið loknu.
Munið að nauðsynlegt er fyrir nemendur að hafa meðferðis fartölvu, ipad eða símann sinn á
námskeiðin, þar sem námsefni verður meira eða minna rafrænt frá og með 1. janúar 2018.

Trúnaðarmannanám 2. hluti BSRB
8. og 9. febrúar 2018
Staðsetning: Fundarsal BSRB að Grettisgötu 89
Tengiliður: Ásthildur Torfadóttir – asthildur@bsrb.is
Dagur og tími
09:00-12:15
12:15-13:00
13:00-15:45

Fimmtudagur 8. febrúar
Samskipti á vinnustað
Matarhlé
Samskipti á vinnustað

Föstudagur 9. febrúar
Starfsemi félagsins, kjarasamningar
og sjóðir
Matarhlé
Starfsemi félagsins, kjarasamningar
og sjóðir

Stiklur um efnið:
• Lögð er megináhersla á mikilvægi góðra samskipta á vinnustað, hvernig megi stuðla
að góðum samskiptum.
• Skoðuð er mismunandi framkoma, áhrif hennar á okkur og aðra.
• Nemendur kynnast afleiðingum langvarandi slæmra samskipta, eineltis á vinnustað,
hvernig bregðast eigi við og ábyrgð gerenda og atvinnurekenda.
• Nemendur kynnast starfsemi stéttarfélagsins, réttindum félagsmanna.
• Nemendur læra á innihald og uppbyggingu kjarasamninga og helstu túlkun á þeim.
• Nemendur kynnast sjóðum félagsins og réttindum félagsmanna í þeim.
Nemendur þurfa að skrá sig inn á innri vef Félagsmálaskólans, www.felagsmalaskoli.is.
Stofna aðgang með annaðhvort íslykli eða lykilorði. Þar sækja nemendur þau námsgögn sem
notuð eru fyrir hvern námsþátt. Á innri vef fara fram samskipti nemenda og leiðbeinenda.
Nemendur munu geta fylgst með námsframvindu sinni inni á innri vef skólans. Þar munu þeir
einnig fylla út námsmat og sækja viðurkenningarskjölin að námskeiðið loknu.
Munið að nauðsynlegt er fyrir nemendur að hafa meðferðis fartölvu, ipad eða símann sinn á
námskeiðin, þar sem námsefni verður meira eða minna rafrænt frá og með 1. janúar 2018.

Trúnaðarmannanám 3. hluti BSRB
5. og 6. mars 2018

Staðsetning: Fundarsal BSRB að Grettisgötu 89
Tengiliður: Ásthildur Torfadóttir – asthildur@bsrb.is
Dagur og tími
09:00-12:15
12:15-13:00
13:00-15:45

Mánudagur 5. mars
Lestur launaseðla og
launaútreikningar
Matarhlé
Lestur launaseðla og
launaútreikningar

Þriðjudagur 6 .mars
Almanntryggingar og lífeyrissjóðir
Matarhlé
Almannatryggingar og lífeyrissjóðir

Stiklur um efnið:
• Nemendur læra reiknitölur helstu launaliða.
• Nemendur kynnast grunnuppbyggingu launaseðla og launaútreikninga svo og staðgreiðslu
skatta.
• Nemendur kynnast tryggingum sem við höfum í gegnum kjarasamninga,
almannatryggingakerfið, sér tryggingar.
• Nemendur kynnast íslenskum vinnurétti, þeim lögum sem styrkja kjarasamninga
vinnumarkaðarins.

Nemendur þurfa að skrá sig inn á innri vef Félagsmálaskólans, www.felagsmalaskoli.is.
Stofna aðgang með annaðhvort íslykli eða lykilorði. Þar sækja nemendur þau námsgögn sem
notuð eru fyrir hvern námsþátt. Á innri vef fara fram samskipti nemenda og leiðbeinenda.
Nemendur munu geta fylgst með námsframvindu sinni inni á innri vef skólans. Þar munu þeir
einnig fylla út námsmat og sækja viðurkenningarskjölin að námskeiðið loknu.
Munið að nauðsynlegt er fyrir nemendur að hafa meðferðis fartölvu, ipad eða símann sinn á
námskeiðin, þar sem námsefni verður meira eða minna rafrænt frá og með 1. janúar 2018.

Trúnaðarmannanám 4. hluti BSRB
26. og 27. mars 2018

Staðsetning: Fundarsal BSRB að Grettisgötu 89
Tengiliður: Ásthildur Torfadóttir – asthildur@bsrb.is
Dagur og tími
09:00-12:15

Mánudagur 26. mars
Túlkun kjarasamninga – hagfræði

Þriðjudagur 27. mars
Vinnuréttur

12:15-13:00
13:00-15:45

Matarhlé
Túlkun kjarasamninga - hagfræði

Matarhlé
Vinnuréttur

Stiklur um efnið:
• Megináhersla er lögð á helstu hagfræðihugtök í daglegu lífi og í kjarasamningagerð,
s.s. kaupmátt launa, mun á hlutfallslegri hækkun eða krónutöluhækkun.
• Nemendur kynnast hvað þarf að hafa í huga við gerð samninga.
• Megináhersla er lögð á lög um vinnurétt og hvernig þau styðja kjarasamninga og
hvernig íslenskur vinnumarkaður er upp byggður.
• Lögð er áhersla á rétt launamanna t.d. til fæðingarorlofs, atvinnuleysistrygginga og
ýmis þau réttindi í lögum og reglugerðum sem íslenskur vinnumarkaður byggir á.

Nemendur þurfa að skrá sig inn á innri vef Félagsmálaskólans, www.felagsmalaskoli.is.
Stofna aðgang með annaðhvort íslykli eða lykilorði. Þar sækja nemendur þau námsgögn sem
notuð eru fyrir hvern námsþátt. Á innri vef fara fram samskipti nemenda og leiðbeinenda.
Nemendur munu geta fylgst með námsframvindu sinni inni á innri vef skólans. Þar munu þeir
einnig fylla út námsmat og sækja viðurkenningarskjölin að námskeiðið loknu.
Munið að nauðsynlegt er fyrir nemendur að hafa meðferðis fartölvu, ipad eða símann sinn á
námskeiðin, þar sem námsefni verður meira eða minna rafrænt frá og með 1. janúar 2018.

Trúnaðarmannanám 5. hluti BSRB
24. og 25. apríl 2018

Staðsetning: Fundarsal BSRB að Grettisgötu 89
Tengiliður: Ásthildur Torfadóttir – asthildur@bsrb.is
Dagur og tími
09:00-12:15

Þriðjudagur 24. apríl
Vinnueftirlit- vinnuvernd

Miðvikudagur 25. apríl
Sjálfsstyrking

12:15-13:00
13:00-15:45

Matarhlé
Vinnueftirlit – vinnuvernd

Matarhlé
Stjálfsstyrking

Stiklur um efnið:
•
•
•
•
•

Kynninga á Virk-starfsendurhæfingar—sjóðnum og starfi ráðgjafa hans.
Kynning á Vinnueftirlitinu, skyldum atvinnurekenda í vinnuvernd og trúnaðarmanna.
Farið er í hvernig sjálfstraust einstaklinga hefur áhrif á samskipti.
Nemendur kynnast áhrifum skorts á sjálfstraust og ýmsar birtingamyndir þess.
Nemendur kynnast leiðum til að efla sjálfstraustið og hvaða aðstæður geta haft áhrif
á minnkandi sjálfstraust.

Nemendur þurfa að skrá sig inn á innri vef Félagsmálaskólans, www.felagsmalaskoli.is.
Stofna aðgang með annaðhvort íslykli eða lykilorði. Þar sækja nemendur þau námsgögn sem
notuð eru fyrir hvern námsþátt. Á innri vef fara fram samskipti nemenda og leiðbeinenda.
Nemendur munu geta fylgst með námsframvindu sinni inni á innri vef skólans. Þar munu þeir
einnig fylla út námsmat og sækja viðurkenningarskjölin að námskeiðið loknu.
Munið að nauðsynlegt er fyrir nemendur að hafa meðferðis fartölvu, ipad eða símann sinn á
námskeiðin, þar sem námsefni verður meira eða minna rafrænt frá og með 1. janúar 2018.

Trúnaðarmannanám 6. hluti BSRB
7. og 8. maí 2018

Staðsetning: Fundarsal BSRB að Grettisgötu 89
Tengiliður: Ásthildur Torfadóttir – asthildur@bsrb.is
Dagur og tími
09:00-12:15

Mánudagur 7. maí
Samningatækni

Þriðjudagur 8. maí
Að koma máli sínu á framfæri

12:15-13:00
13:00-15:45

Matarhlé
Samningatækni

Matarhlé
Að koma máli sínu á framfæri

Stiklur um efnið:
• Nemendur kynnast helstu hugtökum í samningtækni.
• Lögð er áhersla á eðli og markmið samninga, grunnatriði samningagerðar, hvernig
hún er notuð í daglegu lífi við úrlausn mála sem koma inn á borð trúnaðarmanna.
• Megináhersla er á undirbúning framsögu og umræður á vinnustaða- og
félagsfundum, fundarsköp og frágang fundagerða.
• Einnig er fjallað um einkenni og tilgang ýmissa ræðuforma.
• Lögð er áhersla á að skilgreina helstu einkenni rökræðu, mikilvægi þess að hlusta á
skoðanir annarra.

Nemendur þurfa að skrá sig inn á innri vef Félagsmálaskólans, www.felagsmalaskoli.is.
Stofna aðgang með annaðhvort íslykli eða lykilorði. Þar sækja nemendur þau námsgögn sem
notuð eru fyrir hvern námsþátt. Á innri vef fara fram samskipti nemenda og leiðbeinenda.
Nemendur munu geta fylgst með námsframvindu sinni inni á innri vef skólans. Þar munu þeir
einnig fylla út námsmat og sækja viðurkenningarskjölin að námskeiðið loknu.
Munið að nauðsynlegt er fyrir nemendur að hafa meðferðis fartölvu, ipad eða símann sinn á
námskeiðin, þar sem námsefni verður meira eða minna rafrænt frá og með 1. janúar 2018.

