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En klubbestyrelse på en arbejdsplads 
skal kunne mange ting. På forskellige 
tidspunkter.

Nogle gange har I brug for at udvikle 
visioner for jeres arbejde på den lange 
bane. Andre gange handler det om helt 
konkrete mål for det næste år: hvem gør 
hvad, hvornår.

Nogle gange skal I vide noget om en 
bestyrelses juridiske ansvar eller at 
kunne gennemskue HK’s opbygning og 
demokratiske strukturer.

Eller: Det vigtigste lige nu er hvordan 
I, sammen med kollegerne i det faglige 
fællesskab på arbejdspladsen, kan 
opbygge et sammenhold og en styrke, der 
skaber værdi og resultater.

Måske skal I have en vitaminindsprøjtning 
om konflikter, så I kan forebygge dem og 
håndtere dem, hvis de udvikler sig. 

Find ud af, hvordan jeres individuelle 
ressourcer kan bringes i spil, så 
samarbejdet i klubbestyrelsen som et 
team kan fungere optimalt – til glæde for 
det faglige fællesskab

Flexkursus er Kursusafdelingens tilbud til arbejdsplads- 
klubbestyrelser på både private og offentlige arbejdspladser.

Flexkursus betyder frihed til at sammensætte jeres egen kursusdag ud  
fra en liste af mulige temaer. Og ud fra de behov, som kun I kender.

FLEXKURSUS
FOR ARBEJDSPLADS-
KLUBBESTYRELSER

SÅDAN GØR I:
I listen er der oplistet 16 forskellige te- 
maer som I kan vælge imellem – alt efter 
hvad jeres konkrete behov er lige nu.

Efter hvert tema er der angivet et 
vejledende cirka-timetal som det 
enkelte tema varer. Husk at en normal 
kursusdag varer ca. 7-8 timer.

I kan helt frit sammensætte et 
program, der varer 1 dag. Det kan også 
være 1 plus 1 dag. Måske passer det jer 
bedst med 2 eller 3 dage samlet. I kan 
også vælge 1 dag efterfulgt af fx 2 dage 
på et senere tidspunkt.

Jeres behov i klubbestyrelsen afgør 
hvordan det skal se ud. Og I behøver 
ikke vælge det hele på en gang. Vælg ud 
fra de behov I aktuelt har.

I kan altid vende tilbage og lave nye 
kursusdage om et halvt år. Eller senere.

Kort sagt: Se listen med temaer og bliv 
inspireret til at komme i gang!



HK’S ORGANISATION  
OG DEMOKRATI (CA. 1 TIME)
Find ud af, hvordan HK er bygget op og hvor  
I kan få indflydelse

ROLLEFORDELING OG 
FORVENTNINGSAFSTEMNING  
(CA. 1-2 TIMER)
Hvilke forventninger har I til hinandens roller og 
indsatser i bestyrelsen?

ORGANISERING AF ARBEJDET  
I BESTYRELSEN  
- ORGANISERINGSBOKSEN (CA. ½-1 TIME)
Find den gode måde at strukturere  
arbejdet i bestyrelsen

RELATIONSSAMTALER (CA. 4-5 TIMER)
Jeres relationer med medlemmerne er det, der 
’bærer’ jeres klub. 1:1 samtaler er det stærkeste 
middel til organisering

DISC-PERSONPROFILEN – HVEM ER I?
(CA. 3-5 TIMER)
Bliv klogere på, hvem I er, og hvad jeres typiske 
adfærd er – som individer og i bestyrelsen

BESTYRELSENS JURIDISKE ANSVAR 
(CA. ½ TIME)
Få styr på, hvad I kan blive holdt ansvarlige for

VISION – BESTYRELSENS OVERORDNEDE 
FOKUS (CA. 1–2 TIMER)
Her skaber I fælles retning og pejlemærker for 
bestyrelsens arbejde. Hvad vil I være kendt for?

KLUBBESTYRELSENS  
MISSION OG OPGAVER (CA. 1-1½ TIME)
Få fokus på og klarhed over jeres fundament og 
udgangspunkt som bestyrelse. Hvorfor er i der?  
Hvad vil I udrette?

AKTIVITETER, MÅL  
OG HANDLEPLANER (CA. 1–3 TIMER)
Bliv enige om, hvad I konkret vil gøre, hvem der 
gør det, og hvornår

KOMPETENCER  
I BESTYRELSEN (CA. 1-1½ TIME)
Få overblik over summen af faglige  
kompetencer i bestyrelsen

DET GODE SAMARBEJDE 
(CA. 2–3 TIMER)
I sætter spotlight på jeres samarbejde: Hvilke 
konkrete aftaler vil I have omkring jeres møder? 
Hvor kan I blive skarpere?

DEN ORGANISERENDE  
KLUBBESTYRELSE(CA. 3-5 TIMER)
Vi går dybere ind i klubbestyrelsens arbejde med 
at styrke det faglige fællesskab, der tiltrækker 
nye medlemmer

KONFLIKTHÅNDTERING(CA. 2-4 TIMER)
Uenigheder er der altid, når bestyrelsen 
arbejder. Men hvordan kan I undgå, at de 
udvikler sig til konflikter

THE 5 BEHAVIORS OF A  
COHESIVE TEAM(CA. 3-5 TIMER)
Få hjælp af denne team-personprofil til at 
blive en sammenhængende og samarbejdende 
bestyrelse, der leverer resultater.

DEN STÆRKE ARBEJDSPLADS – 
ORGANISERINGSCIRKLEN (CA. 3–5 TIMER)
Et arbejdsredskab til at få flere  
medlemmer i klubben



VÆRD AT VIDE
OM KURSERNE
FOR ALLE KURSERNE GÆLDER DET, AT
/  Du er medlem af en klubbestyrelse på en arbejdsplads.
/   Kurset afvikles lokalt.

SKRÆDDERSY JERES EGET KURSUS
/  Har I behov for at sætte specielt fokus på særlige emner? Eller vil I have 

tilpasset kursus, så tidspunkter og fagligt indhold passer bedst muligt ind 
i jeres strategi og planlægning? Det kan sagtens lade sig gøre. Blot skal 
det i hvert enkelt tilfælde aftales med Kursusafdelingen.

BETINGELSERNE ER
/  Alle deltagere skal være tillidsvalgt: Tillidsrepræsentant, TR-

suppleant, Arbejdsmiljørepræsentant, SU-medlem eller naturligvis 
klubbestyrelsesmedlem.

/  Den lokale HK-afdeling skal være informeret, da den eventuelt også kan 
bidrage med emner til arrangementet.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Kursusafdelingen dækker tabt arbejdsfortjeneste, rejseudgifter med 
billigste offentlige transport, evt. kørsel i egen bil, honorar til konsulent 
og standardforplejning i forbindelse med dagen, hvis det ikke afholdes på 
arbejdspladsen. Kursusafdelingen dækker ikke eventuel overnatning.

Kontakt evt. Kursusafdelingen for mere information på  
kursusafdelingen@hk.dk

HVAD GØR JEG NU?
Du kan vælge at kontakte din HK-afdeling: Faglige kontaktperson, 
og aftale, at I gerne vil afvikle et forløb. I skal i samarbejde 
med jeres afdeling udfylde en blanket, der skal sendes til 
Kursusafdelingen.

Blanketten kan du finde på Tillidsvalgteportalen under Mit HK eller 
din kontaktperson kan finde den på HK’s Intranet.

ET TILBUD
TIL DIN

ARBEJDS-
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