
1

KURSER 2018

UNGDOMS-
ÅRSMØDE

LO-skolen Helsingør

UNGDOMMENS 
G-KURSUS

24.-25. november 2018

Frankfurt, Tyskland

22.-23. marts 2018
MESSE

LIGHT+
BUILDING

        
     D

IN 

UDDANNELSE

22.-24. juni 2018Den jydske Haandværkerskole

Metalskolen Jørlunde
5.-7. oktober 2018



2

LIGHT+
BUILDING
MESSE



3

TILMELDING 
Senest den 1. marts 2018

Scan koden og tilmeld dig

Se fremtidens el-installationer
Hovedtemaet for messen er intelligente 
lysinstallationer og bygningsauto-
mation. Du kan se udstillinger, som 
 omfatter alt lige fra den hurtigt voksen-
de robot industri, nyeste bygninger og 
fremtidens  el-installationer. 

Messen er kort sagt for den elektronik- 
og teknikinteresserede persons kig ind 
i fremtiden.

Vi kan garantere, at du får en kanon tur 
med underholdning fra start til slut. 

Det er gratis at deltage
Der er ingen deltagerbetaling, men du 
skal huske nogle euro til lidt mad på 
messen. Vi sørger for transport, mad og 
drikke uden for messen og indgangs-
billetten. Vi bliver hentet af busser 
torsdag aften og ankommer til Danmark 
igen natten til lørdag. 

OBS: 
Du skal være lærling, studerende eller 
under 30 år for at deltage. 

22.-23. marts 2018

Som medlem af Dansk El-Forbund har du nu muligheden 
for at tage med til messe i Frankfurt, hvor du kan se over 
2.000 forskellige udstillinger og være med blandt de knap 
200.000 besøgende, messen har hvert år.

LIGHT+
BUILDING
MESSE
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Frankfurt, Tyskland
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Scan og  

se film om 

Boost Camp
2016

/  Robotteknik

/  Koblingsmateriel 

/  Simatic  

Grundlæggende

/  Simatic Avanceret

/  Effektdimensionering 

/  Intelligente bygnings-

installationer

/  DALI

/  Sikkerhedskursus

/  Installationstest og 

spændingsanalyse 

/  Tegning af  

3D-tavler 

/  Dokumentation: 

 Husinstallation  

og styringstavler

        
     DIN 

UDDANNELSE
Den jydske Haandværkerskole22.-24. juni 2018

Kunne du tænke dig 

                 at vide mere om:
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/  Sikkerhedskursus

/  Installationstest og 

spændingsanalyse 

/  Tegning af  

3D-tavler 

/  Dokumentation: 

 Husinstallation  

og styringstavler

Dansk El-Forbund afholder i weekenden  
d. 22. til 24. juni 2018 årets faglige højdepunkt  
– Boost din uddannelse.

Til Boost 2018 vil du som elektriker-
lærling, nyudlært eller erhvervs-
akademi studerende kunne deltage i 
kurser, hvor dygtige undervisere og 
kompetente leverandører udbyder un-
dervisning med afsæt i nye teknologier, 
det nyeste udstyr og relevante emner, 
der udfordrer dig fagligt.

Dit udbytte
Ved tilmelding vælger du én blandt flere 
kursuspakker. Når du har gennemført 
kurset, vil du få udleveret et kursus-
bevis, og derudover vil din deltagelse 
også betyde, at: 

•  Du får nemmere ved at udføre 
 opgaverne hjemme og i firmaet

•  Du får lyst til at udvikle dig i en ny 
retning inden for faget

•  Du får nyt til dit CV
•  Du vil have mere med til bordet ved 

næste lønforhandling 

Hvem kan deltage?
Boost er for medlemmer i Dansk  
El-Forbund, og det er gratis at deltage. 
For at deltage skal du være:

• Lærling
• Udlært elektriker under 30 år 
• Studerende på erhvervsakademi 

Der er 150 pladser til lærlinge og 100 
pladser til udlærte under 30 år samt 
studerende. 

Praktiske informationer
Vi sørger for overnatning, mad og 
underholdning. Du indlogeres på skole-
hjem i to-mandsværelser. Værelset 
deles med en anden kursist. Der kører 
en bus fra København over Fyn og op 
til skolen, som man gratis kan hoppe 
på. Du skal dog tilmelde dig bussen på 
forhånd. 

Kom og bliv udfordret og få ny viden 
sammen med en masse andre unge. 

        
     DIN 

UDDANNELSE

Kunne du tænke dig 

                 at vide mere om:

TILMELDING 
Senest den 22. maj 2018

Scan koden og tilmeld dig



66

        
     DIN 

UDDANNELSE

Boost-energi fra 2017
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     DIN 

UDDANNELSE
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UNGDOMS
 ÅRSMØDE
2018

Kunne du tænke dig at have 

indflydelse på de opgaver, Dansk 

 El-Forbund Ungdom skal arbejde 

med i fremtiden? Eller kunne du 

bare godt tænke dig at snuse lidt 

til de ting, ungdomsarbejdet kan 

tilbyde dig? Så er årsmødet den 

 perfekte mulighed.

Metalskolen Jørlunde

5.-7. oktober 2018
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•  Være med til at udarbejde en handlingsplan for 
ungdomsarbejdet i 2019

•  Diskutere og påvirke fagforeningen sammen med  
over 100 andre unge

•  Skabe et netværk med andre folk fra dit fag

•  Møde fagforeningens ungdom i øjenhøjde

Politisk topmøde med unge kollegaer fra hele landet 
Årsmødet i Dansk El-Forbund Ungdom er vores faglige højdepunkt. Mere 
end 100 unge medlemmer fra alle dele af landet er samlet for at diskutere, 
debattere og stemme om de forslag, der skal forme ungdomsarbejdet det 
kommende år. På årsmødet er du bl.a. med til at beslutte, hvem der skal 
være formand for Forbundets Lærlinge- og Ungdomsudvalg, og så vedta-
ger vi også vores årlige handlingsplan.

UNGDOMS
 ÅRSMØDE
2018

TILMELDING 
Senest den 29. august 2018

Kun via din afdeling

Tag med på årsmødet 2018

        hvis du vil:
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På kurset vil du lære, hvad det vil sige 
at være aktiv. Og ikke mindst hvilke 
muligheder der er i din lokale Dansk 
El-Forbund afdeling. 

Du vil lære, hvordan du afholder 
 aktiviteter, og hvor du kan søge om 
penge til afholdelse af arrangementer. 
Du vil også få indsigt i, hvilke nøgle-
personer der er vigtige for dig.

Kurset afholdes på LO-skolen i 
 Helsingør.

Du får:
-  Viden om fagbevægelsens historie
-  Viden om forbundets netværk og 

 nøglepersoner til din fordel
-  Viden om forbundets udvalg, og hvad 

de gør for dig som elektriker
-  Kursus i taleteknik og retorik
 
OBS: 
Du skal være lærling eller under 30 år 
for at deltage. 

LO-skolen, Helsingør24.-25. november 2018

På ungdommens G-kursus vil du først og fremmest komme til at 
lære Dansk El-Forbund og fagforeningsarbejdet bedre at kende. 
Her vil vi gennemgå de vigtige beslutninger og begivenheder, 
der har formet den danske fagbevægelse. 

TILMELDING 
Senest den 15. oktober 2018

Scan koden og tilmeld dig

UNGDOMMENS

G-KURSUS 
 

2018
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Fagbevægelsen har gennem tiden haft 
mange, store stridigheder med arbejds-
givere og politikere. Derfor vil en del af 
kurset også omhandle fagbevægelsens 
historie. Her gennemgår vi, de aktions-
former og historiske begivenheder, der 
i dag står som milepæle for den danske 
arbejderbevægelse.  

I løbet af weekenden vil du  
lære om:
-  Muligheder for aktioner inden for 

 rammerne af fagretlige system  
-  Planlægning og mobilisering af 

 aktioner
-  Love og regler for demonstrationer  

og forsamlinger

Kurset afholdes på Danhostel Odense 
Kragsbjerggaard, Kragsbjergvej 121, 
5230 Odense. 

Vi sørger for overnatning og forplejning 
undervejs. 

OBS: 
Du skal være lærling eller under 30 år 
for at deltage. 

LO-skolen, Helsingør

Ret til ferie, sikrede minimumsløn, en 37-timers arbejdsuge og 
overtidsbetaling. Det er blot nogle af de rettigheder, som med-
lemmer i fagforeningerne har opnået via aktioner og aktivisme. 
Og det er lige præcis, hvad dette kursus handler om.

TILMELDING 
Senest den 6. marts 2018

Scan koden og tilmeld dig

UNGDOMMENS

G-KURSUS 
 

2018
AKTIONS-OG 
MOBILISERINGS-
KURSUS

Danhostel, Odense
6.-8. april 2018 

aktionskursus med

Dansk El-forbund

Ungdom!

Kom med på
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Bornholm
Fabriksvej 1
3700 Rønne
Tlf. 5695 7082
jnn@def.dk

Fyn
Lumbyvej 11B
5000 Odense C
Tlf. 6612 5205
fyn@def.dk

København
Tikøbgade 9
2200 København N
Tlf. 3585 5000
kbh@def.dk

Lillebælt
Jens Grøns Vej 20
7100 Vejle
Tlf 7642 4350
lillebelt@def.dk

Midtjylland
Banetoften 54
7500 Holstebro
Tlf. 9741 3355

Tronholmen 9
8960 Randers SØ
Tlf. 8643 8246
midtjylland@def.dk

Nordsjælland
Ndr. Jernbanevej 16A
3400 Hillerød
Tlf. 4822 0160
nordsj@def.dk

Storstrøm
Torvestræde 7
4760 Vordingborg
Tlf. 5537 4218
storstrom@def.dk

Sydjylland
Sallingsundvej 6B
6715 Esbjerg N

Stegholt 25
6200 Aabenraa
Tlf. 7513 3966
sydjylland@def.dk

Vestsjælland
Borgediget 18
4000 Roskilde
Tlf. 4630 4250
vestsj@def.dk

Østjylland
Rymarken 4, 3. sal
8210 Århus V
Tlf. 8675 2500
ostjylland@def.dk

Nordjylland
Hadsundvej 184
9000 Aalborg
Tlf. 9631 8600
nordjylland@def.dk

Dansk El-Forbund Ungdom    Nyropsgade 14    1602 København V.
Tlf. 3329 7000    def@def.dk    www.def.dk/ungdom

Fotograf: Henrik Bjerregrav
Layout og tryk: Synergi  
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