Trúnaðarmannanám - 1. hluti
Efling - stéttarfélag
1. til 3. desember 2020
Námskeiðið fer fram í Fræðslusetri Eflingar Guðrúnartúni 1, 4. hæð.
Dagur og
tími
08:4511:45

11:4512:15
12:1515:15

Þriðjudagur 1. des.

Miðvikudagur 2. des.

Fimmtudagur 3. des.

Starfsemi félagsins,
kjarasamningar og sjóðir

Trúnaðarmaðurinn - starf
hans og staða

Lestur launaseðla og
launaútreikningar

Starfsmenn Efling
Matur

Sigurlaug Gröndal
Matur

Sigurlaug Gröndal
Matur

Starfsemi félagsins,
kjarasamningar og sjóðir

Kjarasamningar,
ráðningasamningar og
launaseðlar
Sigurlaug Gröndal

Lestur launaseðla og
launaútreikningar

Starfsmenn Eflingar

Sigurlaug Gröndal

Stiklur um námsefni:
• Farið er í hlutverk trúnaðarmannsins samkvæmt lögum og kjarasamningum, hvaða verkefni
heyra undir hann til að styðja við samstarfsmenn og gæta réttar þeirra.
• Farið er í gildandi kjarasamninga, túlkun á helstu atriðum þeirra. Gerð og gildi
ráðningarsamninga og grunnatriði samsetningu launa, launaliða skv. kjarasamningum.
• Kynnt er starfsemi félagsins, réttindi félagsmanna og styrktarsjóðir.
• Nemendur læra að þekkja uppbyggingu launaseðla og launaútreikning og leysa verkefni því
tengdu.
• Nemendur leysa verkefni tengdu kjarasamningsbundum og lögbundnum réttindum
launamanna - raundæmi.
Nemendur þurfa að skrá sig rafrænt í gegnum vefsíðu Félagsmálskólans auk skráningar í gegnum
félagið.
Nemendur stofna einka aðgang að „Mínar síður“ sem er lokað vefsvæði hvers nemanda.

Til að nemendur hafi aðgang að kennslugögnum, þarf nemandi að skrá sig í gegnum vefsíðu
Félagsmálaskólans – www.felagsmalaskoli.is
smella á hnappinn „Mínar síður“ og stofna aðgang með því að skrá sig inn með íslykli /rafrænum
skilríkjum eða stofna aðgang með lykilorði.

Þar skráið þið ykkur inn á það námskeið sem þið eruð að fara á.
Þegar skráning er staðfest, smellið þið á „Mínar síður“ og síðan á „mín námskeið“ og þá koma þessar
undirsíður upp vinstra megin á síðunni.
Smellið á „Kennslugögn“ og þá birtast pdf skjöl sem eru þau námsgögn sem þið komið til með að nota
meðan á námskeiði stendur.
Skráningarform:

Munið að nauðsynlegt er að hafa meðferðis fartölvu/ipad eða bara símann sinn til að komast inn á
vefinn til að sækja námsgögnin meðan á kennslu stendur.
Ef einhverjir örðugleikar koma upp varðandi skráningu. Hafið samband við undirritaða eða Eyrúnu
Valsdóttur eyrun@felagsmalaskoli.is

