
KURSUSTILBUD

Kollektiv arbejdsret  
– efteråret 2022

Kursusindhold

Kurset foregår på baggrund af bogen: Jens 

Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 4. udgave, 

2021. I lektionsoversigten er der henvist til de 

enkelte kapitler i denne bog.

Ud over de anførte kapitler vil der være en opga-

ve og en afgørelse at forberede til den enkelte 

kursusdag. 

Kurset har fokus på den kollektive arbejdsret, 

der gælder på tværs af det private og offentlige 

aftalesystem, men vil løbende søge at fremhæve 

relevante forskelle mellem det private og offent-

lige aftalesystem, herunder via de anvendte 

opgaver og afgørelser.

Der vil være forplejning i forbindelse med kurset 

og det vil være muligt at tilmelde sig frokost 

efterfølgende. Kurset oprettes i FH’s konferen-

cesystem og materialer o.a. der deles mellem 

underviser og deltagere lægges op her i de 

respektive moduler. Kursisterne skal selv købe 

Jens Kristiansens bog

Målgruppe

Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s med-

lemsorganisationer og deres afdelinger, der ar-

bejder med overenskomster direkte eller indirek-

te som rådgiver, sagsbehandler eller konsulent. 

Tidspunkt

10 lektioner og samt prøve i perioden  

17. august 2022 til 18. januar 2023.  

Der undervises fra 9.15 til 12.00.  

Se undervisningsdagene på næste side

Pris

15.000,00 kr.

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København

Tilmeldingsfrist

15. juni 2022

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

10. august  2022

Kursusadministration

Lene Paludan Hastrup, lph@fho.dk, tlf.  3524 6142

Kurser

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/kollektiv-arbejdsret-10735/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Kollektiv arbejdsret – efteråret 2022

Kursusdage og indhold

1. lektion – onsdag 17. august 2022

• Introduktion til kollektiv arbejdsret

• Foreningsfrihed på arbejdsmarkedet

• Læs bogens kapitel 2 og 3 (og 4 i hovedtræk) 

2. lektion – fredag 2. september 2022

• Overenskomstbegrebet

• Organisationsoverenskomster

• Virksomhedsoverenskomster

• Læs: Bogens kapitel 5

3. lektion – torsdag 15. september 2022

• Overenskomstens forpligtende virkninger

• Den uorganiserede lønmodtagers position

• Frasigelse af overenskomst ved virksomheds-

overdragelse

• Læs: Bogens kapitel 6

4. lektion – fredag 30. september 2022

• Overenskomstens anvendelsesområde

• Fortolkning af overenskomster

• Læs: Bogens kapitel 7 og 8

5. lektion – torsdag 13. oktober 2022

• Fortolkning af overenskomster

• Opsigelse af overenskomster

• Læs: Bogens kapitel 8 og 9

6. lektion – onsdag 26. oktober 2022

• Indgåelse og opsigelse af lokalaftaler

• Arbejdsgivers ledelsesret

• Tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg

• Læs: Bogens kapitel 10, 11 og 12

7. lektion – tirsdag 8. november 2022

• Konfliktret ved indgåelse af kollektive overens-

komster

• Læs: Bogens kapitel 13 og 14

8. lektion – onsdag 23. november 2022

• Konfliktret ved overenskomstfornyelse

• Læs: Bogens kapitel 13 og 15

9. lektion – mandag 5. december 2022

• Fredspligt i overenskomstperioden

• Læs: Bogens kapitel 13 og 16

10. lektion – mandag 19. december 2022

• Arbejdsretten

• Faglig voldgift

• Bodsansvar

• Læs: Bogens kapitel 17-19

Reservelektion fredag 6. januar 2023

(ved aflysning af en af de andre lektioner)

Prøve

Tirsdag 17. januar 2023

Onsdag 18. januar 2023

Kurser


