FAQ om grunduddannelsen
Hvordan er grunduddannelsen opbygget?
Grunduddannelsen består af en basis- og en specialiseringsdel. På basisdelen følges man som et samlet
hold, hvor holdet opdeles i læringsgrupper. Specialiseringsdelen består af 9 forskellige moduler, hvoraf du
vælger og gennemfører 3 moduler. Grunduddannelsen afsluttes med eksamen i akademifaget ”Ledelse i
praksis”.

Hvilke datoer?
Du tilmelder dig hele uddannelsen som et samlet forløb, hvilket betyder, at du ved tilmelding får alle datoer
for alle aktiviteter i forløbet
Se kommende hold her: Arrangementer og kurser | Medlemstilbud – Finansforbundet

Hvor henne?
Basismodul 1 og basismodul 3 foregår på Kobæk Strand Konferencecenter, som ligger naturskønt ved
Skælskør. Basismodul 2 foregår i Finansforbundet på Applebys Plads 5, 1411 København K. Eksamen
foregår i Finansforbundet eller online.
Videomøder, webinar og e-learning er op til dig. Du kan deltage fra den lokation, der passer dig, blot du har
en device og en god, sikker internetforbindelse.

Hvordan undervises der på grunduddannelsen?
Grunduddannelsen består af fire forskellige undervisningsformer:

•
•
•
•

Undervisning ved fremmøde for hele holdet
Videomøder
Webinar
E-learning

Tilstedeværelsesundervisning: Alle deltagere og undervisere er samme sted.
Videomøder: Igennem uddannelsen skal du deltage i videomøder, hvor du er sammen med din
læringsgruppe arbejder og sparre med hinanden.
Webinar: Igennem uddannelse skal du deltage i webinarer med oplæg og gruppearbejde
E-learning: Denne del af uddannelsen kan du tage uafhængig af tid og sted, og du kan derfor selv bestemme
hvor og hvornår.

Hvordan arbejder vi med læring i hverdagen - praksislæring?
Når vi arbejder med forskellige emner på grunduddannelsen, vil du få til opgave at finde frem til et fokusfelt/
udfordring fra hverdagen i din virksomhed, som du gerne vil arbejde med under uddannelsen.
På modulerne arbejder vi sammen omkring fokusfeltet/ udfordringen. Du vil få hjælp til, hvordan du kan
planlægge nogle aktiviteter, som du kan gennemføre, når du kommer tilbage i din virksomhed.
Tanken er, at du gennem arbejdet med aktiviteterne i din hverdag observerer, hvilken indflydelse de har på
dit fokusfelt. Derefter skal du reflektere over de konsekvenser og resultater, som aktiviteterne har medført.
Målet med praksislæring som undervisningsform er at oversætte undervisningen til din hverdag, så du og
dine medstuderende kan lære af hinanden og opnå erfaringer, som du bevidst kan bruge i din hverdag som
tillidsrepræsentant.
Hvem underviser?
Du vil møde en række dygtige og engagerede undervisere. Hvert hold har to faste undervisere fra
Finansforbundet, som ligeledes fører dig til eksamen. Derudover underviser juridiske konsulenter fra
Finansforbundet. Du vil også møde eksterne undervisere og Finansforbundets politikere.

Hvem er på samme forløb som mig?
Hvert hold har op til 36 deltagere, som er blandet både i forhold til virksomheder og geografi. Du følges med
de samme personer gennem grunduddannelsens basismoduler.
På specialiseringsdelen vil du komme til at møde deltagere fra andre hold samt tillidsrepræsentanter, der
tidligere har gennemført grunduddannelsen.

Kan min kollega og jeg komme på samme hold?
I kan begge tilmelde jer det samme hold, men vi kan ikke give jer nogen garanti for, at I kommer på samme
hold, da vi sammensætter holdene, så de er så dynamiske som muligt.
Overvej i øvrigt både fordele og ulemper ved at deltage sammen med en kollega. Flere tidligere deltagere
giver udtryk for, at det er berigende at møde nye TR-kolleger på tværs af virksomhederne.

Kan jeg skifte hold undervejs (fx ved sygdom eller barsel)?
Du kan normalt ikke skifte til et andet hold undervejs.
Men bliver du alvorligt syg, gravid eller sker der noget, som gør, at du ikke kan gennemføre din planlagte
uddannelse, finder vi i hver enkelt tilfælde en skræddersyet løsning, der passer til dig og din situation.

Er der mødepligt?
Ja, der er mødepligt til hele uddannelsen, også videomøder, webinar og anden online undervisning.

Skal jeg tage hele uddannelsen?
Ja med undtagelse af den mundtlige eksamen, som er valgfri.

Hvor meget tid skal jeg bruge på forberedelse?
Der vil til hvert modul være forskellige forberedelse. Det kan være:
•
•
•
•

En række kapitler fra de to lærebøger
Kortere artikler
Juridiske opgaver der skal løses
Video, der skal ses

Udover ovenstående vil du mellem hvert basismodul skulle arbejde med et fokusfelt/ problem i din hverdag
som beskrevet under ”Læring i hverdagen”.
Forberedelse har ikke et omfang, der gør, at du kan få kompensation/ tid for det.

Hvor stort er pensum?
Grunduddannelse er bygget op omkring ét modul i akademiuddannelsen Ledelse, og pensum er på ca. 340
normalsider.
Herudover vil der være få artikler på et mindre antal sider.

Hvorfor skal jeg dokumentere min uddannelsesmæssige baggrund?
En del af grunduddannelse er akademifaget Ledelse i praksis, som vi udbyder i samarbejde med
Erhvervsakademiet Zealand. For at kunne blive tilmeldt et erhvervsakademi skal alle dokumentere ift.
adgangskrav.
Dokumentationen er krav fra undervisningsministeriet, og det gælder derfor også for tillidsrepræsentanter,
når I begynder på grunduddannelsen.
•

•

Relevant erhvervsuddannelse (EUD), Grunduddannelse for voksne (GVU), Gymnasial uddannelse
(HF/ STX/ HTX/ HHX) eller anden relevant uddannelse på mindst samme niveau + to års relevant
erhvervserfaring
Andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til ovennævnte

•

Vurderes til at have realkompetencer, der svarer til ovennævnte – fremsend i dette tilfælde dit cv

Du vil modtage en mail fra efteruddannelse@zealand.dk inden start på grunduddannelsen.
Hvad dækker ECTS-point over?
ECTS er en forkortelse for European Credit Transfer and Accumulation System. Det er et system, som tager
højde for den arbejdsbyrde, som er nødvendig for, at den studerende kan nå uddannelsens mål. Faget
'Ledelse i praksis' er normeret til 10 ECTS point, hvilket svarer til 275 timer. Du kan bruge pointene i din
videre karriere.

Hvad forventes der af mig til eksamen?
Eksamen er mundtlig og tager udgangspunkt i en opgave, som du skriver i løbet af
specialiseringsmodulerne. Opgaven har et omfang på 2 normalsider. Du har ca. 7 minutter til at fortælle,
hvad du har undersøgt, hvilken metode du har valgt, og hvad du har fundet ud af. Herefter stiller eksaminator
og censor uddybende spørgsmål i ca. 14 minutter, hvorefter de voterer og giver karakter.

Er eksamen et krav?
Grunduddannelsen klæder dig på og sikrer, at du har alle forudsætninger for at gå til eksamen.
Finansforbundet har derfor en forventning om, at du går til eksamen, da det vil være en naturlig afslutning af
hele dit uddannelsesforløb som tillidsrepræsentant, men det er ikke et krav. Vi orienterer din kreds, hvis du
fravælger eksamen.

Kan jeg blive uddannet tillidsrepræsentant uden eksamen?
Ja. Eksamen er en naturlig afslutning af hele dit uddannelsesforløb som tillidsrepræsentant, men det er ikke
et krav.

Får min kreds/ leder min karakter at vide?
Nej, det er op til dig, om du ønsker at dele din karakter med dem.

Hvad sker der, hvis jeg stopper som tillidsrepræsentant?
Du kan godt færdiggøre din grunduddannelse, selv om du stopper som tillidsrepræsentant undervejs i
forløbet. Det kræver dog, at din virksomhed er enig i det.
Du skal derfor kontakte din virksomhed og aftale, om du kan gøre grunduddannelsen færdig. Husk også at
give os besked om, hvorvidt du fortsætter eller stopper på grunduddannelsen. Skriv til os på
grunduddannelsen@finansforbundet.dk.

Kan jeg gå til eksamen i ’Ledelse i praksis’, hvis jeg ikke fuldfører grunduddannelsen?
Ja, du har ret til at gå til eksamen i 'Ledelse i praksis' som selvstuderende. Skriv en mail til
grunduddannelsen@finansforbundet.dk for at aftale nærmere.

