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Kursuskatalog 2022/2023

Kurser

Velkommen til Fagbevægelsens Hovedorganisations kurser 

2022/2023. Vi har søsat en række kurser indenfor arbejdsret og  

arbejdsmiljø.

Kurserne er målrettet alle, der arbejder inden for de forskellige 

områder i FH’s medlemsorganisationer, og det er vores håb,  

at vi med dette initiativ, giver dig lyst til at opdatere dine kvali- 

fikationer. På de enkelte kurser er målgruppe og forudsætninger 

nærmere beskrevet.

Alle kurser afholdes i FH’s lokaler på Islands Brygge i  

København.

14. juni 2022 / 14:28



KURSUSTILBUD 

Kurser i 2022 og 2023
Se kursusbeskrivelser på de følgende sider

2022

Afskedigelse og bortvisning under sygefravær  

31. august 2022

Seksuel chikane 

31. august 2022

Prøvelse af afskedigelsessager  

i det fagretlige system 

13. september 2022

Arbejdsmiljø – rådgivning og sagsbehandling 

7. september 2022

Fagretlig behandling – how to a-z 

20. september 2022

Den nye Ferielov 

21. september 2022

Whistleblowerordninger 

26. september 2022

Den nye barselslov  

– implementeringen af orlovsdirektivet  

6. oktober 2022

Virksomhedsoverdragelse 

13. oktober 2022

Diskrimination i strid med forskelsbehandlings- 

loven og ligebehandlingsloven 

26. oktober 2022

Sagsførelse i Tvistighedsnævnet 

16. november 2022

Offentlig arbejdsret + tjenestemandsret 

21. november 2022

Arbejdstid – direktivet og nyeste praksis 

23. november 2022

2023

Den nye barselslov  

– implementeringen af orlovsdirektivet  

18. januar 2023

Lønmodtagernes Garantifond  

25. januar 2023

EU-domme – seneste praksis og aktuelle sager 

8. februar 2023

Offentlig ansattes ytringsfrihed 

1. marts 2023

Virksomhedsoverdragelse 

15. marts 2023

GDPR i ansættelsesforholdet 

22. marts 2023

Fagretlig behandling – how to a-z 

19. april 2023

Ligeløn – den ansættelsesretlige behandling 

11. maj 2023

Arbejdsmiljø – rådgivning og sagsbehandling 

1. juni 2023

Den nye Ferielov 

14. juni 2023

Kurser

Du kan tilmelde dig de enkelte kurser via links 

på de følgende sider. Du kan også se kurser 

og tilmelde dig på fho.dk: 

   https://fho.dk/fh-kurser/

https://fho.dk/fh-kurser/
https://fho.dk/fh-kurser/


KURSUSTILBUD

Afskedigelse og bortvisning 
under sygefravær 

Kursusindhold

På kurset vil der være en grundig indføring i 

problemstillingerne omkring afskedigelse under 

sygdom, herunder hvilke kriterier, der tillægges 

vægt i relation til sagligheden af en afskedigelse. 

Kurset vil også berøre spørgsmålet om bortvis-

ning under sygemelding.

Målgruppe

Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s 

medlemsorganisationer og deres afdelinger, der 

arbejder med området direkte eller indirekte som 

rådgiver, sagsbehandler eller konsulent.

Tidspunkt

31. august 2022, 9.00 til 12.00

Pris

2.500,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København. Mødelokale 5.01

Tilmeldingsfrist

29. august 2022

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

24. august, kl. 12.00

Kursusadministration

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

Kurser

Underviser

Rune Asmussen, advokat (H), FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/afskedigelse-og-bortvisning-under-sygefravaer-10152/detail/free/registration_step2#get_register


KURSUSTILBUD

Seksuel chikane

Kursusindhold

Kurset gennemgår hvordan sager og hændelser 

med seksuel chikane skal behandles. 

Der vil både blive lagt fokus på hvad seksuel 

chikane er, hvordan sager og henvendelser skal 

håndteres og gennemgang af seneste relevant 

praksis på området. Kurset har fokus på den 

ansættelsesretlige behandling (ligebehandlings-

loven mm.), hvis chikane medfører en arbejds-

skade og hvordan arbejdsmiljøretten kan og bør 

spille ind. Derudover vil kurset også kort ind- 

drage indholdet af 3-parten om seksuel chikane, 

som forventes færdigforhandlet omkring som-

merferien. 

Derudover vil kurset også kort inddrage ind- 

holdet af 3-parten om seksuel chikane.

Målgruppe

Kurset er målrettet personer, fx faglige sekretæ-

rer, juridiske sagsbehandlere m.fl. med ingen til 

begrænset erfaring med den juridiske håndtering 

af sager om seksuel chikane.

Tidspunkt

31. august 2022, kl. 9.00 til 15.30

Pris

4.000,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København. Mødelokale 5.01

Tilmeldingsfrist

24. august 2022

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

24. august 2022, kl. 12.00

Kursusadministration

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

Kurser

Undervisere 

Mina Bernardini, advokat (L), FH

Mathias Bukhave, advokat, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/seksuel-chikane-10158/detail/free/registration_step2#get_register


KURSUSTILBUD

Prøvelse af afskedigelsessager  
i det fagretlige system

Kursusindhold

Kurset giver overblik over reglerne om afske- 

digelse og bortvisning og om den fremgangs- 

måde, der bruges ved behandling af afskedigel-

ses/bortvisningsager på det fagretlige område, 

herunder hvilke sager der føres ved Afskedigel-

sesnævnet og hvilke i faglig voldgift.

Kurset tager udgangspunkt i retspraksis vedrø-

rende hovedaftalens § 4 om usaglig afske- 

digelse og de Afskedigelsesnævnets praksis i 

de seneste godt 20 år. Retspraksis fra afske- 

digelsesnævn på det offentlige område ind- 

drages, hvor det er relevant. 

Kursusprogrammet vil følge denne struktur:  

Kort om hovedaftalens regler om afskedigelse, 

fremgangsmåde og rette forum for anlæggelse 

af afskedigelses- og bortvisningssager, afske-

digelse begrundet i medarbejderens forhold, 

grundlaget for bortvisning samt afskedigelser 

begrundet i virksomhedens forhold (”arbejds-

mangelssager”). Afslutningsvis drøftes hvilke 

påstande, der kan og bør nedlægges i afske- 

digelsessager fx godtgørelse efter hovedafta-

len, godtgørelse efter anden lovgivning fx lige- 

behandlingslove og betaling af fratrædelses-

godtgørelse mv.

Målgruppe

Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s 

medlemsorganisationer og deres afdelinger, der 

arbejder med afskedigelses- og bortvisnings- 

sager direkte eller indirekte som rådgiver, sags-

behandler eller konsulent.

Tidspunkt

13. september 2022, 9.00 til 15.30

Pris

4.000,00 kr.

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København.  

Mødelokaler 5.02+5.03

Tilmeldingsfrist

9. september 2022

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

6. september 2022, kl. 12.00

Kursusadministration

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

Kurser

Underviser

Dennis Schnell-Lauritzen, advokat, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/provelse-af-afskedigelsessager-i-det-fagretlige-system-10205/detail/free/registration#get_register   


KURSUSTILBUD

Arbejdsmiljø – rådgivning  
og sagsbehandling

Kursusindhold

Kurset har fokus på at klæde konsulenter og 

sagsbehandlere på til rådgivning af medlem-

mer og arbejdsmiljørepræsentanter indenfor 

arbejdsmiljø. Derudover vil vi have fokus på 

samspillet med de tilstødende områder indenfor 

arbejdsret og arbejdsskade. Arbejdsmiljørådgiv-

ningen, som har et helhedsorienteret og forebyg-

gende sigte, vil være inden for det ergonomiske, 

biologiske, kemiske, fysiske og psykosociale om-

råde. I forhold til rådgivning i arbejdsmiljøarbej-

det har vi fokus på, hvordan arbejdsmiljøarbejdet 

kan systematiseres, og arbejdsmiljøorganisation 

kan styrkes i virksomhederne, og hvordan man 

kan hjælpe det konkrete medlem, når arbejdet 

medfører en sikkerheds- eller sundhedsrisiko.

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der arbejder 

med arbejdsmiljø direkte eller indirekte som råd-

giver, sagsbehandler eller konsulent.

Tidspunkt

7. september 2022 kl. 9.00-15.30

Pris

4.000,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København.  

Mødelokaler 5.05 + 5.12

Tilmeldingsfrist

7. september 2022

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

7. september 2022, kl. 12.00

Kursusadministration

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

Kurser

Undervisere 

Mina Bernardini, advokat (L), teamchef, FH

Anne Helbo Jespersen, arbejdsmiljøpolitisk 

konsulent, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/arbejdsmiljo-sagsbehandling-og-radgivning-10149/detail/free/registration_step2#get_register


KURSUSTILBUD

Fagretlig behandling  
– how to a-z

Kursusindhold
På kurset vil vi gennemgå det fagretlige system. 
Dvs. sager der udspringer af kollektive overens-
komster.

Konfliktret – hvad er rammerne for en lovlig  
hovedkonflikt og sympatikonflikt?

Fredspligt og ledelsesret – når der er overens-
komst
• Hvad er rette instans i det fagretlige system 

– mæglingsmøde eller fællesmøde – faglig 
voldgift eller Arbejdsretten?

• Forløbet fra arbejdspladsen til dommerens 
afgørelse – forberedelse og viden er nøglen til 
succes
- Forberedelse af lokale mødegrundlag for 

forhandlingsmøderne – god sagsoplysning
- Indberetning og forberedelse af fællesmøder
- Fra forhandling til retssag – vidner, jura og 

proces

FH repræsenterer medlemsorganisationerne, 
når det ikke lykkes at løse konflikter lokalt og på 
organisationsniveau. FH optræder derfor på fæl-
lesmøder, i Arbejdsretten og faglige voldgifter.  
På kurset vil vi forsøge at videregive vores erfa-
ringer med, hvad der virker og ikke virker – set fra 
sidste led i kæden af det fagretlige system

Målgruppe
Kurset er målrettet faglige sekretærer, konsulenter, 
jurister og lignende i afdelinger, kredse og med-
lemsorganisationernes sekretariater. Vi vil inddra-
ge både de privat og offentlige arbejdsmarked. 
Og opfordrer deltagerne til at deltage aktivt i 
forløbet med egne erfaringer og eksempler.
Der er tale om lidt mere end et grundkursus.  
Det vil derfor være en fordel, at have erfaring fra 
en eller flere sager i det fagretlige system.

Tidspunkt

20. september 2022, kl. 09.00 til 12.00

Pris

2.500,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København. Mødelokale 5.01

Tilmeldingsfrist

16. september 2022

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

13. september 2022, kl. 12.00

Kursusadministration

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

Kurser

Undervisere 

Morten Ulrik Jørgensen, fællesmødekoordinator, FH

Dennis Schnell-Lauritzen, advokat, FH

Teis Halsboe-Larsen, advokat, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/fagretlig-behandling-how-to-a-z-grunduddannelse-10153/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Den nye ferielov

Kursusindhold

På kurset gennemgås, i tæt dialog med kursus-

deltagerne, centrale og udvalgte dele af den 

nye ferielov, som alle, der beskæftiger sig med 

medlemmernes ferierettigheder, vil støde på: 

Optjening og afholdelse af ferie under ’samtidig-

hed’, herunder placering af ferien, forskudsferie, 

varslingsregler, ferie i opsigelsesperioden, ferie-

hindringer m.v.

Målgruppe

Kurset er målrettet valgte og ansatte i organi- 

sationer og afdelinger, der beskæftiger sig med 

medlemmernes ferierettigheder.

Tidspunkt

21. september 2022, kl. 09.00 til 15.30

Pris

4.000,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København. Mødelokale 5.01

Tilmeldingsfrist

19. september 2022

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

14. september 2022, kl. 12.00

Kursusadministration

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

Kurser

Underviser

Evelyn Jørgensen, advokat (L), FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/den-nye-ferielov-10154/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Whistleblowerordninger

Kursusindhold

På kurset kommer vi rundt om reglerne for whist-

leblowerordninger. 

Fokus vil både være på hvad der i dag er gæl-

dende for whistleblowing og whistleblower- 

ordninger. Herunder vil vi på kurset gennemgå 

hvilke oplysninger, der kan whistleblowers om, 

hvordan arbejdspladsen skal behandle ind-

beretninger, og hvilke rettigheder, man har som 

whistleblower. 

Målgruppe

Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s  

medlemsorganisationer og deres afdelinger,  

der arbejder med whistleblowerordninger  

direkte eller indirekte som rådgiver, sagsbe- 

handler eller konsulent.

Dato

26. september 2022, kl. 9.00 til 12.00

Pris

2.500,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København.  

Mødelokale 5.05+5.12

Tilmeldingsfrist

22. september 2022

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

19. september 2022, kl. 12.00

Kursusadministration

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

Kurser

Underviser

Anne Gausland, advokat, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/whistleblower-10155/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Den nye barselslov  
– implementeringen  
af orlovsdirektivet 

Kursusindhold

Kurset vil indeholde en gennemgang af de nye 

orlovsrettigheder, som er blevet gennemført ved 

ændring af barselsloven. På kurset vil der i særlig 

grad blive sat fokus på den nye orlovsmodel, 

hvor der er 9 uger af den dagpengeberettigede 

forældreorloven, som er blevet øremærket til hver 

af forældrene og ikke kan overdrages. Kurset 

vil også indeholde en gennemgang af øvrige 

lovændringer og rettigheder som er gennemført 

i dansk ret som følge af implementeringen af 

orlovsdirektivet. 

Målgruppe

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

lemsorganisationer og deres afdelinger, der  

arbejder med barselsregler direkte eller indirek-

te som rådgiver, sagsbehandler eller konsulent. 

Dato

6. oktober 2022, kl. 9.00 til 12.00

Pris

2.500,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København. Mødelokale 5.01

Tilmeldingsfrist

4. oktober 2022

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

29. september 2022, kl. 12.00

Kursusadministration

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

Kurser

Underviser

Camilla Nørgaard Jepsen, advokat, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/den-nye-barselslov-10156/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Virksomhedsoverdragelse

Kursusindhold

På kurset vil der være en gennemgang af virk-

somhedsoverdragelseslovens anvendelsesom-

råde og retsvirkninger, herunder spørgsmålet om 

virksomhedsoverdragelseslovens betydning for 

overenskomstforhold.

Målgruppe

Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s 

medlemsorganisationer og deres afdelinger, der 

arbejder med virksomhedsoverdragelse direkte 

eller indirekte som rådgiver, sagsbehandler eller 

konsulent.

Tidspunkt

13. oktober 2022, kl. 09.00 til 12.00

Pris

2.500,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København.  

Mødelokale 5.02+03

Tilmeldingsfrist

6. oktober 2022

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

6. oktober 2022

Kursusadministration

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

Kurser

Undervisere 

Rune Asmussen, advokat (H), FH

Anne Gausland, advokat, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/virksomhedsoverdragelse-10736/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Diskrimination i strid med  
forskelsbehandlingsloven  
og ligebehandlingsloven

Kursusindhold

På kurset gennemgår vi primært sager om afske-

digelser i strid med forskelsbehandlingsloven og 

ligebehandlingsloven. 

Vi vil udvælge emner, som vi mener, er særligt 

aktuelle. Der vil bl.a. være fokus på afskedigelse 

af personer i fleksjob i strid med forskelsbehand-

lingslovens forbud om diskrimination af handi-

cappede og på afskedigelse i strid med lige- 

behandlingslovens § 9. Kurset vil både indeholde 

en gennemgang forskelsbehandlingsloven og 

ligebehandlingslovens beskyttelse, bevisbyrde 

regler, godtgørelsesniveauer og gennemgang af 

eksempler fra retspraksis. 

Målgruppe

Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s 

medlemsorganisationer og deres afdelinger, der 

arbejder med afskedigelsessager med relation 

til forskels- og ligebehandlingsloven – direkte 

eller indirekte som rådgiver, sagsbehandler eller 

konsulent.

Tidspunkt

26. oktober 2022, kl. 9.00 til 15.30

Pris

4.000,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København. Mødelokale 5.01

Tilmeldingsfrist

24. oktober 2022

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

19. oktober 2022, kl. 12.00

Kursusadministration

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

Kurser

Undervisere 

Mina Bernardini, advokat (L), FH

Camilla Nørgaard Jepsen, advokat, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/diskrimination-i-strid-med-forskels-og-ligebehandlingslovene-10157/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Sagsførelse i  
Tvistighedsnævnet

Kursusindhold

Fører du sager i Tvistighedsnævnet eller over-

vejer du om det er noget for dig? Så kom til dette 

kursus hvor FH’s 3 faste dommere i Tvistigheds-

nævnet vil give dig indsigt i de relevante regler 

i Erhvervsuddannelsesloven med tilhørende 

afgørelsespraksis samt give en grundlæggende 

viden om udarbejdelse af processkrifter, bevis-

førelse og procedure som gør, at du med over-

bevisning kan føre sager i Tvistighedsnævnet. 

Kurset tilrettelægges sådan, at deltagerne kan 

komme med ønsker til kursets indhold. 

Målgruppe

Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s 

medlemsorganisationer og deres afdelinger, 

der arbejder med Tvistighedsnævnet direkte 

eller indirekte som rådgiver, sagsbehandler eller 

konsulent.

Tidspunkt

16. november 2022, 9.00 til 15.30

Pris

4.000,00 kr.

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København.  

Mødelokaler 5.05 + 5.12

Tilmeldingsfrist

14. november 2022

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

9. november 2022, kl. 12.00

Kursusadministration

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

Kurser

Undervisere 

Berit Lassen, advokat, FH

Mathias Bukhave, advokat, FH

Lene Casadepax, advokat, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/sagsforelse-i-tvistighedsnaevnet-10137/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Offentlig arbejdsret  
+ tjenestemandsret

Kursusindhold

Kurset vil give et overblik over de grundlæggen-

de arbejdsretlige regler på det offentlige områ-

de. 

Vi vil primært komme til at arbejde med for- 

andringer af stillinger og sanktioner i form af 

advarsler, afskedigelser eller bortvisninger.  

I den forbindelse vil vi også komme ind på regler 

om partshøring og om hjemmelskravet.

Kurset vil blive sluttet af med en session om de 

særlige regler for tjenestemænd, herunder om 

afskedigelsesbeskyttelsen, rådighedsløn og 

tjenestemandspension. 

Målgruppe

Kurset retter sig mod ansatte og valgte i FH’s 

medlemsorganisationer, der arbejder med 

offentligt ansatte. Der er tale om et grundkursus, 

hvor deltagere med begrænset erfaring, eller 

som kun arbejder med det som en mindre del af 

deres job, vil få mest ud af kurset.  

Tidspunkt

21. november 2022, kl. 9.00 til 15.30

Pris

4.000,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København.  

Mødelokaler 5.05 + 5.12

Tilmeldingsfrist

17. november 2022

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

14. november 2022, kl. 12.00

Kursusadministration

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

Kurser

Undervisere 

Jeppe Wahl-Brink, advokat (H), FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/offentlig-arbejdsret-tjenestemandsret-10159/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Arbejdstid – direktivet  
og nyeste praksis

Kursusindhold

Med udgangspunkt til arbejdstidsdirektivet 

[2003/88] vil vi på kurset gennemgå følgende:

• Hviletid, arbejdstid og responstid ved tilkalde/

rådighedsvagter  

På kurset vil der blive gennemgået en række 

problemstillinger vedr. sondringen mellem 

arbejdstid og hviletid med fokus på især 

EU-retlige domme, men eventuel relevant dansk 

retspraksis vil også blive gennemgået. 

• Registrering af arbejdstid 

Derudover vil der blive oplyst omkring det poli-

tiske arbejde med dommen C-55/18, Deutsche 

Bank. 

• Praksis fra november 2020 og frem til kursus-

dagen vil være i fokus. Hvis ikke der er afsagt 

nok praksis i denne periode, vil kurset blive 

aflyst.

Målgruppe

Kurset er målrettet alle, der har interesse for 

arbejdstids- og hviletidsbegreberne samt deres 

udfoldelse i praksis.

Tidspunkt

23. november 2022. kl. 9.00 til 12.00

Pris

2.500,00 kr.

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København. Mødelokale 5.01

Tilmeldingsfrist

21. november 2022

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

16. november 2022, kl. 12.00

Kursusadministration

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

Kurser

Undervisere 

Rune Asmussen, advokat (H), FH

Mads Buur Heisel, advokat fuldmægtig, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/arbejdstid-direktivet-og-nyeste-praksis-10160/detail/free/registration_step2#get_register


KURSUSTILBUD

Den nye barselslov  
– implementeringen af  
orlovsdirektivet 

Kursusindhold

Kurset vil indeholde en gennemgang af de nye 

orlovsrettigheder, som er blevet gennemført ved 

ændring af barselsloven. På kurset vil der i særlig 

grad blive sat fokus på den nye orlovsmodel, 

hvor der er 9 uger af den dagpengeberettigede 

forældreorloven, som er blevet øremærket til hver 

af forældrene og ikke kan overdrages. Kurset 

vil også indeholde en gennemgang af øvrige 

lovændringer og rettigheder som er gennemført 

i dansk ret som følge af implementeringen af 

orlovsdirektivet. 

Målgruppe

Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s 

medlemsorganisationer og deres afdelinger, der 

arbejder med barselsregler direkte eller indirek-

te som rådgiver, sagsbehandler eller konsulent. 

Dato

18. januar 2023, kl. 09.00 til 12.00

Pris

2.500,00 kr.

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København. Mødelokale 5.01

Tilmeldingsfrist

11. januar 2023

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

11. januar 2023

Kursusadministration

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

Kurser

Underviser

Camilla Nørgaard Jepsen, advokat, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/den-nye-barselslov-implementeringen-af-orlovsdirektivet-10737/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Lønmodtagernes Garantifond 

Kursusindhold

På kurset vil deltagerne få en grundlæggende 

gennemgang af, hvordan Lønmodtagernes Ga-

rantifond (LG), behandler sager, herunder hvilke 

krav LG dækker. Kurset indeholder en gennem-

gang af de væsentligste frister og perioder, som 

er vigtige at være opmærksom på som sagsbe-

handler og rådgiver. 

Derudover vil vi på kurset bruge tid på relevant 

retspraksis og særlige emner, som har været 

problematiseret i praksis 

Målgruppe

Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s 

medlemsorganisationer og deres afdelinger, der 

som rådgivere, sagsbehandlere eller konsulen-

ter direkte eller indirekte kommer i berøring med 

problemstillinger i forhold til offentligt ansattes 

ytringsfrihed.

Tidspunkt

25. januar 2023, kl.09.00 til 15.30

Pris

4.000,- kr.

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København, 

lokale 5.02+5.03

Tilmeldingsfrist

18. januar 2023

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

18. januar 2023

Kursusadministration

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

Kurser

Undervisere

Camilla Linea Nørgaard Jepsen, advokat, FH

Rie Matilde Bjørkman,advokat, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/lonmodtagernes-garantifond-10745/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

EU-domme – seneste praksis 
og aktuelle sager

Kursusindhold

Vi vil på kurset give en opdatering på, hvilke 

nyere og væsentlige afgørelser, der er kommet 

fra EU-Domstolen. Der vil blive gennemgået og 

analyseret ca. 10 afgørelser afsagt i 2021 med 

forgreninger til tidligere retspraksis om samme 

emne. Da afgørelse i EU-domstolen afsiges lø-

bende, har vi ikke lagt os fat på flere emner, men 

det vil fx være indenfor flere af følgende områder:

•  Ansættelsesbeviser

•  Virksomhedsoverdragelse

•  Tidsbegrænset ansættelser

•  Deltid

•  Ferie

•  Forskelsbehandling (herunder alder, handicap 

mm. og med sikkerhed C-587/20, GA-udtalel-

se 13. januar)

•  Ligebehandling (køn)

•  Ligeløn

•  Udstationering

•  Vikarer

•  Arbejdskraftens frie bevægelighed

Målgruppe

Kurset er målrettet faglige sekretærer og admini-

strativt ansatte, der har interesse for den EU-retli-

ge vinkel på ansættelsesretlige problemstillinger.

Tidspunkt

8. februar 2023, kl. 09.00 til 12.00

Pris

2.500,00 kr. Hvis du deltager online er prisen 

1.875,00.

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København, 

lokale 5.01

Det er muligt at deltage on-line.

Tilmeldingsfrist

1. februar 2023

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

1. februar 2023

Kursusadministration

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

Kurser

Underviser

Rune Asmussen, advokat (H), FH

Bemærk:

Du har mullighed for at  
deltage i kurset on-line.

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/eu-domme---seneste-praksis-og-aktuelle-sager-10739/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Offentlig ansattes  
ytringsfrihed

Kursusindhold

Offentligt ansattes deltagelse i den offentlig 

debat er ikke kun af betydning for den enkelte an-

satte, men er mindst lige så vigtig for samfundet. 

En grundlæggende forudsætning for, at offentligt 

ansatte benytter deres adgang til at ytre sig er, 

at både ansatte og deres ledere er klar over 

omfanget og de gældende begrænsninger af de 

ansattes ret til at ytre sig.

På kurset gennemgår vi de overordnede regler 

og principper for offentligt ansattes ytringsfrihed 

og begrænsninger. Vi gennemgår også brugen 

af ytringer på de sociale medier.

Målgruppe

Målgruppe

Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s 

medlemsorganisationer og deres afdelinger, der 

som rådgivere, sagsbehandlere eller konsulen-

ter direkte eller indirekte kommer i berøring med 

problemstillinger i forhold til offentligt ansattes 

ytringsfrihed.

Tidspunkt

1. marts 2023, kl. 09.00 til 12.00

Pris

2.500,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København. Mødelokale 5.01

Tilmeldingsfrist

22. februar 2023

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

22. februar 2023

Kursusadministration

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

Kurser

Underviser

Maria Muñis Auken,  advokat (L), FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/offentligt-ansattes-ytringsfrihed-10761/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Virksomhedsoverdragelse

Kursusindhold

På kurset vil der være en gennemgang af virk-

somhedsoverdragelseslovens anvendelsesom-

råde og retsvirkninger, herunder spørgsmålet om 

virksomhedsoverdragelseslovens betydning for 

overenskomstforhold.

Målgruppe

Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s 

medlemsorganisationer og deres afdelinger, der 

arbejder med virksomhedsoverdragelse direkte 

eller indirekte som rådgiver, sagsbehandler eller 

konsulent.

Tidspunkt

15. marts 2023, 09.00 til 12.00

Pris

2.500,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København.  

Mødelokale 5.01

Tilmeldingsfrist

8. marts 2023

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

8. marts 2023

Kursusadministration

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

Kurser

Undervisere 

Rune Asmussen, advokat (H), FH

Anne Gausland, advokat, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/virksomhedsoverdragelse-10740/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

GDPR i ansættelsesforholdet

Kursusindhold

Persondatakurset tager udgangspunkt i lønmod-

tagernes rettigheder og arbejdsgivers forplig-

telser. Kurset vil bl.a. have fokus på reglerne for 

arbejdsgivers indhentning af oplysninger, når 

medarbejderne skal arbejde hos kunder, hel-

bredsoplysninger, hvordan data skal behandles, 

og hvad skal TR mv. være opmærksom på. Der 

vil også være fokus på arbejdsgiverens videre-

givelse af persondata i forbindelse med afskedi-

gelser, herunder fx videregivelse af oplysninger 

til nye arbejdsgivere.

Målgruppe

Kurset er målrettet personer, fx faglige sekretæ-

rer, juridiske sagsbehandlere m.fl. der rådgivere 

TR og håndterer medlemssager og som har 

ingen eller begrænset erfaring med GDPR-regler. 

Tidspunkt

22. marts 2023, kl. 09.00 til 12.00

Pris

2.500,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København.  

Mødelokale 5.02+5.03

Tilmeldingsfrist

15. marts 2023

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

15. marts 2023

Kursusadministration

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

Kurser

Undervisere 

Ann-Beth Kirkegaard, advokat, FH

Mathias Bukhave, advokat, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/gdpr-i-ansaettelsesforholdet-10749/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Fagretlig behandling  
– how to a-z

Kursusindhold

På kurset vil vi gennemgå det fagretlige system. 

Dvs. sager der udspringer af kollektive overens-

komster.

Konfliktret – hvad er rammerne for en lovlig ho-

vedkonflikt og sympatikonflikt?

Fredspligt og ledelsesret – når der er overenskomst

• Hvad er rette instans i det fagretlige system 

– mæglingsmøde eller fællesmøde – faglig 

voldgift eller Arbejdsretten?

• Forløbet fra arbejdspladsen til dommerens 

afgørelse – forberedelse og viden er nøglen til 

succes

- Forberedelse af lokale mødegrundlag for 

forhandlingsmøderne – god sagsoplysning

- Indberetning og forberedelse af fællesmøder

- Fra forhandling til retssag – vidner, jura og 

proces

FH repræsenterer medlemsorganisationerne, 

når det ikke lykkes at løse konflikter lokalt og på 

organisationsniveau. FH optræder derfor på fæl-

lesmøder, i Arbejdsretten og faglige voldgifter. På 

kurset vil vi forsøge at videregive vores erfaringer 

med, hvad der virker og ikke virker – set fra sidste 

led i kæden af det fagretlige system

Målgruppe

Kurset er målrettet faglige sekretærer, konsulenter, 

jurister og lignende i afdelinger, kredse og med-

lemsorganisationernes sekretariater. Vi vil inddra-

ge både de privat og offentlige arbejdsmarked. 

Og opfordrer deltagerne til at deltage aktivt i 

forløbet med egne erfaringer og eksempler.

Der er tale om lidt mere end et grundkursus. Det 

vil derfor være en fordel, at have erfaring fra en 

eller flere sager i det fagretlige system.

Tidspunkt

19. april 2023, kl. 09.00 til 12.00

Pris

2.500,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København.  

Mødelokale 5.01

Tilmeldingsfrist

12. april 2023

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

12. april 2023

Kursusadministration

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

Kurser

Undervisere 

Morten Ulrik Jørgensen,  

fællesmødekoordinator, FH

Dennis Schnell-Lauritzen, advokat, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/fagretlig-behandling-how-to-a-z-10741/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Ligeløn – den ansættelsesretlige  
behandling

Kursusindhold

På kurset gennemgår vi, hvad ligeløn handler om, 

og hvordan sager om ligeløn skal behandles. 

På kurset vil der ske en gennemgang af relevant 

praksis (herunder EU-retslig praksis) og lovgiv-

ning på området, og hvordan reglerne spiller ind 

på det overenskomstdækkede arbejdsmarked. 

Målgruppe

Kurset er målrettet personer, fx faglige sekretæ-

rer, juridiske sagsbehandlere m.fl., med ingen til 

begrænset erfaring med den juridiske håndtering 

af sager om ligeløn. 

Tidspunkt

11. maj 2023, kl. 09.00 til 12.00

Pris

2.500,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København. Mødelokale 5.01

Tilmeldingsfrist

4. maj 2023

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

4. maj 2023

Kursusadministration

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

Kurser

Undervisere 

Mina Bernardini, advokat (L), FH

Rie Matilde Bjørkmann, advokat, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/ligelon-den-ansaettelsesretlige-behandling-10742/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Arbejdsmiljø – rådgivning  
og sagsbehandling

Kursusindhold

Kurset har fokus på at klæde konsulenter og 

sagsbehandlere på til rådgivning af medlem-

mer og arbejdsmiljørepræsentanter indenfor 

arbejdsmiljø. Derudover vil vi have fokus på 

samspillet med de tilstødende områder indenfor 

arbejdsret og arbejdsskade. Arbejdsmiljørådgiv-

ningen, som har et helhedsorienteret og forebyg-

gende sigte, vil være inden for det ergonomiske, 

biologiske, kemiske, fysiske og psykosociale om-

råde. I forhold til rådgivning i arbejdsmiljøarbej-

det har vi fokus på, hvordan arbejdsmiljøarbejdet 

kan systematiseres, og arbejdsmiljøorganisation 

kan styrkes i virksomhederne, og hvordan man 

kan hjælpe det konkrete medlem, når arbejdet 

medfører en sikkerheds- eller sundhedsrisiko.

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der arbejder 

med arbejdsmiljø direkte eller indirekte som råd-

giver, sagsbehandler eller konsulent.

Tidspunkt

1. juni 2023, kl. 09.00 til 15.30

Pris

4.000,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København.  

Mødelokaler 5.05 + 5.12

Tilmeldingsfrist

25. maj 2023

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

25. maj 2023

Kursusadministration

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

Kurser

Undervisere 

Mina Bernardini, advokat (L), teamchef, FH

Anne Helbo Jespersen, arbejdsmiljøpolitisk 

konsulent, FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/arbejdsmiljo-radgivning-og-sagsbehandling-10743/detail/free/registration#get_register


KURSUSTILBUD

Ferieloven

Kursusindhold

På kurset gennemgås, i tæt dialog med kursus-

deltagerne, centrale og udvalgte dele af den 

nye ferielov, som alle, der beskæftiger sig med 

medlemmernes ferierettigheder, vil støde på: 

Optjening og afholdelse af ferie under ’samtidig-

hed’, herunder placering af ferien, forskudsferie, 

varslingsregler, ferie i opsigelsesperioden, ferie-

hindringer m.v.

Målgruppe

Kurset er målrettet valgte og ansatte i organi- 

sationer og afdelinger, der beskæftiger sig med 

medlemmernes ferierettigheder.

Tidspunkt

14. juni 2023, kl. 09.00 til 15.30

Pris

4.000,00 kr. 

Sted

Fagbevægelsens Hovedorganisation,  

Islands Brygge 32 D, København. Mødelokale 5.01

Tilmeldingsfrist

7. juni 2023

Tilmelding

Tilmeld dig på Eventbuizz via linket her:

   Tilmelding 

Afbudsfrist

7. juni 2023

Kursusadministration

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

Kurser

Underviser

Evelyn Jørgensen, advokat (L), FH

mailto:lph@fho.dk
https://my.eventbuizz.com/event/ferieloven-10744/detail/free/registration#get_register

