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JEG HAR BLITT  
UNGDOMSTILLITSVALGT  

– HVA NÅ?
Du er kanskje nettopp blitt valgt  

som ungdomstillitsvalgt eller vurderer  
å stille til vervet og lurer på hva det faktisk 

innebærer?
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Som ungdomstillitsvalgt er du offisielt 
de unges talsperson i fagforeningen.

Det finnes utrolig mange ungdoms- 
tillitsvalgte på norske arbeidsplasser.  
Alle har sin egen måte å utfylle vervet på. 
Noen bruker mye tid på å arrangere faglige  
og sosiale ting for de unge på arbeids- 
plassen. 

Enkelte bruker mye tid på å fremme  
politiske og fagrelaterte saker for de  
unge medlemmene. Noen sender ungdom 
på kurs, mens andre har dannet lokale 
ungdomsutvalg eller jobber litt mer alene. 

Det viktigste er at du som  
tillitsvalgt finner din egen stil 
og har det gøy i vervet!
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SKAP ENGASJEMENT!
Som en tillitsvalgt er en av de viktigste  

oppgavene å holde medlemmene oppdatert 
på hva som rører seg i fagforeningen og våre 

politiske fanesaker. 

Som ung tillitsvalgt er du fagforeningens  
link til ungdommen på arbeidsplassen. 

Når ungdom prater om fagforening til  
hverandre, har det en hel annen effekt enn når 

eldre tillitsvalgte gjør det.
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Skap interesse: 
Om du har ledig tid på jobb, ta noen runder 
til andre avdelinger. Hils på kolleger du 
vanligvis ikke treffer og introduser deg 
som eventuelt ungdomstillitsvalgt. Spør så 
om de har hørt noe om den aktuelle saken 
eller om et kurs. Da er praten i gang! 

Sosiale medier: 
Det er flere som bruker facebook for å 
få ut informasjon, men det bør brukes 
i kombinasjon med å faktisk slå av en 
prat. Lukkede grupper fungerer best, 
og det kan det være en veldig effektiv 
kanal for å nå frem med informasjon. 

Send ungdom på skolering:
Ser du en potensiell tillitsvalgt blant dine 
unge kollegaer er det veldig effektfullt å 
sende de på et kurs. Det kan veldig ofte være 
en inngangsport til videre engasjement. 

Ungdomskonferansen er den største  
skoleringsplattformen vi har og er bygget  
opp rundt dette formålet. Når du spør unge om 
de vil dra på kurs er de ofte veldig skeptiske, 
men om du får de til å reise vil de garantert 
komme hjem storfornøyde og engasjerte. 

Skoler deg selv: 
For å lære mer om tillitsvalgtarbeid  
generelt og bygge nettverk bør du dra 
på tillitsvalgtkurs selv. Det vil gjøre deg 
mye stødigere som en tillitsvalgt. Kurs 
som basiskurs for ungdom og workshop 
i ungdomsarbeid er to veiledende kurs. 
Kunnskap gir makt og styrker deg i oppgaven 
å bringe frem budskap og stå på krava. 

Ha det moro: 
Bruk tiden på det du syns er gøy. Gjør  
fagforeningen til en møteplass for 
medlemmer med mye moro. Bruk fantasien. 

www.industrienergi.no



HVORDAN  
OPPRETTE ET UNGDOMS- 

UTVALG?
Med konsekvent og målrettet arbeid  

kan man bygge opp et engasjement på arbeids-
plassen. Noen av dine kollegaer er kanskje 

allerede aktive og engasjert i  
fagforeningssaker?

Når du har 2-3 ekstra engasjerte  
unge kollegaer er det grobunn for et  

ungdomsutvalg.
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Et ungdomsutvalg kan ha mange funksjoner. 
I hovedsak bistår medlemmene i utvalget 
ungdomstillitsvalgten i det aktuelle arbeidet 
som skal gjøres. Dette kan være; besøks-
runder, arrangementer, faglig arbeid o.l 

Ungdomsutvalget er også en skolerings-
arena for fremtidens supertillitsvalgte. 

For å opprette et ungdomsutvalg er det best 
å arrangere et medlemsmøte for ungdom. 
Her får alle unge medlemmer mulighet til å 
stille og påvirke opprettelsen av utvalget. 

Det må diskuteres fokusområde for utvalget, 
egne vedtekter må skrives og det skal 
stemmes over hvem som får sitte i utvalget. 

Når utvalget er på plass, kan dere lage 
en handlingsplan for det neste året. 

Skal dere gjennomføre et arrangement?
Ungdomstillitsvalgt spør foreningen  
om en øremerke sum til gjennomføring av 
opplegget.  
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HVORDAN  
ARRANGERE ET LOKALT 

KURS
Å holde kurs er kanskje noe  

mange synes er tidkrevende og vanskelig.  
Men det er faktisk lettere å arrangere et  

lokalt kurs enn du tror. 

Vi har satt opp en liste for deg som du  
kan ta utganspunkt i. 
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Huskeliste for å arrangere et kurs:

1. Bestem tema for kurset, målgruppe og 
anslå ca. antall deltagere.

2. Bestem tid og sted. Gjør dette i god tid 
slik at du rekker å planlegge alt. Lokale på 
arbeidsplassen, hotell eller hytte er vanlig å 
benytte.  

3. Sett opp et budsjett over utgifter. Da har 
du kontroll og det er lettere å få økonomisk 
støtte. 

4. Få tak i engasjerende innledere til 
temaene. 

5. Spre informasjon godt i forkant. Bruk 
gjerne flygeblad eller plakater og send 
ut epost, men viktigst av alt: Snakk med 
medlemmene dine! En personlig invitasjon 
er alltid best. 

6. Sjekk opp muligheter for mat og drikke. 
Det kan være på et hotell, på en restaurant i 
nærheten eller pizzalevering. 

7. Bestill stæsj for å dele ut. Det kan  
være solbriller, drops, og lignende. Sjekk ut 
nettbutikken til Industri Energi. 

8. Ikke glem det sosiale, sørg for at det blir 
mer enn bare fagstoff. Gi folk muligheten til å 
bli kjent og at de drar derfra med et smil. 

Forslag til tema kan være

› Mini-basiskurs
› Arbeidsmiljøloven for dummies
› Medlemsfordeler
› lnformere om sentrale kurs og    
 arrangement
› Pensjon for dummies
› Arbeiderhistorien på 45 min
› Ungdomsarbeid
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1. Ha oversikt, kjennskap og dialog med  
 de unge medlemmene.

2. Tal de unges sak i fagforeningen.

3. Ønsk alltid en ny kollega velkommen.

4. Involver flere unge i foreningsarbeidet  
 og aktiviser de.

5. Videreutvikle og skoler unge medlemmer  
 som utpeker seg i til foreningsarbeid.

6. Ha oversikt over kurs sentralt, som  
 egner seg for de unge.

7. Sett opp kurs lokalt.

8. Ha fokus på det sosiale og bygg et  
 ungt felleskap.

9. Vær en utfyllende part for forening og   
 bedrift, ingenting er som ett friskt sinn.

10. La de gamle være eldst!  
 – Ikke vær for teoritung. 

10 TIPS 
TIL EN UNGDOMS- 

TILLITSVALGT
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Om du lurer på noe, ønsker 
hjelp eller bare interessert i  
en prat om fagforeningsarbeid 
så er leder og nestleder i  
ungdomsutvalget alltid  
tilgjengelig. 

Sentralbordet til Industri 
Energi setter deg i kontakt 
med nåværende leder eller 
nestleder i ungdomsutvalget. 
Ring 02390. 
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UNGDOM ER NÅTIDEN  
OG FREMTIDEN, OG DET ER VI  

SOM SKAL BYGGE LANDET  
VIDERE
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