Den danske model Velfærd for alle Skattereform A
Trepart Debat OK2012 Fleksjobbere Flexicurity Da
del Velfærd for alle Skattereform Arbejdsmarke
bat OK2012 Fleksjobbere Flexicurity Dagpengesyste

DEN DANSKE MODEL
OG VELFÆRD
I EN KRISETID
er temaet, når Branchesektion It, Medie & Kommunikation
inviterer til den store medlemskonference med debat, workshops og faglige input i weekenden 2.-4. november 2012
på Christiansminde i Svendborg

Konferencen indledes med en debat om, hvordan vi
som faglig organisation kan påvirke udviklingen i den
rigtige retning til gavn for danske lønmodtagere.

• Dagpengesystemet, fleksjobordning, understøttelsens størrelse og tilbagetrækningsreformen.
• Arbejdstid. Hvorfor arbejde mere, når arbejdsløshe-

I panelet sidder:
Christian Juhl fra Enhedslisten
Lars Weiss, medlem af Københavns Borgerrepræsentation og socialdemokrat
En repræsentant fra Cevea, som er en uafhængig centrum-venstre-tænketank
Asbjørn Wahl, daglig leder i den norske bevægelse
For Velferdsstaten, som har tilslutning fra 30 fagforbund og interesseorganisationer.
Efter debatten byder vi på ni meget forskellige
workshops, se oversigten på side 10-11.
Konferencen byder også på dans med musik leveret af Die Herren, som er det sejeste U2-kopiband, teater og vitaminer til de små grå serveret af Georg Ørskov, som er virksomhedskonsulent og bruger humoren til at nedbryde barrierer.

•

Kursusnummer er 0600-12-33, og sidste tilmeldingsfrist
er 17. september

Vi har inviteret et panel af politikere og debattører,
som vil diskutere udfordringerne anno 2012 set i lyset
af forårets overenskomstforhandlinger, de strandede
trepartsforhandlinger og skattereformen.
Vi har fået tidligere sektornæstformand i HK/Privat Bjarne Nielsen til at styre debatten – om ikke med
hård hånd, så dog kyndig hånd.
Debatten er delt op i tre temaer:
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den er stigende? Hvorfor fjerne helligdage, når ledigheden – især blandt unge – er høj?
Den danske model, også kaldet flexicurity. Handler
den efterhånden kun om fleksibilitet og mindre om
sikkerhed?
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Tilmelding på www.itmk.dk eller på kuponen på side 11

Arbejdsmarked Sundt arbejdsmiljø Overenskomster
agpengesystemet Lighed Fællesskab Den danske mod Sundt arbejdsmiljø Overenskomster Trepart Deemet Lighed Fællesskab

PROGRAM:

Fredag 2. november:
18.00-19.30:
Ankomst og indkvartering
19.30-21.30:
Pølse- og ostebord i restauranten. november:
Lørdag 3. november:
07.30-09.00:
Morgenmad
09.00-09.15:
Åbning af konferencen ved Inge Meyer
09.15-12.00:
Den danske model og velfærd i en krisetid
		
Paneldebat med deltagelse af:
		
Christian Juhl, Enhedslisten
		Lars Weiss, Socialdemokraterne
		Repræsentant fra Cevea
		Asbjørn Wahl, For Velferdsstaten
12.00-13.30:	Frokost
13.30-15.30:
Workshop 1
15.30-16.00:
Kaffepause
16.00-18.00:
Workshop 2
19.30:		
Middag i restauranten
22.00:		U2-kopibandet Die Herren spiller op til dans
Søndag 4. november:
07.30-09.00:
Morgenmad
09.00-10.00:	Morgenvækkeren med teatergruppen
OPGANG2’s forestilling KNUS
10.00-10.30:
Kaffepause
10.30-12.30:	Georg Ørskov: Hellere dø af grin end
		af ressourcemangel
12.30:		
Sandwich to go
Tilmeld dig på kuponen side 11 eller
på www.itmk.dk
Sidste frist er 17. september

www.hk.dk
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Den danske model Velfærd for alle Skattereform A
Trepart Debat OK2012 Fleksjobbere Flexicurity Da
del Velfærd for alle Skattereform Arbejdsmarke
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Workshops Du skal vælge tre i prioriteret rækkefølge
Workshop 1:

Workshop 4:

MINDFULNESS
Oplægsholder cand.psych.aug.
Isabella Sofia Pedersen

SOCIALE MEDIER MED FOKUS PÅ LinkedIn
Oplægsholder Nina Kirkegaard Schou,
CRM-konsulent og cand.scient.pol

A RELAXED MIND IS A CREATIVE MIND!
Når du praktiserer mindfulness, får du positiv energi, en indre tilstand af ro og balance, et større nærvær og en skærpet koncentration til at være fuldt til stede i nuet.
Foredraget byder på små korte øvelser i, hvordan du er mindful,
og hvilket udbytte du kan hente ved meditation. Der sættes fokus
på de seneste forskningsresultater og de kemiske aktiviteter, der
opstår i hjernen, når du er mindful.
Du vil få inspiration og vejledning til anvendelse af mindfulness
i praksis.

I dag er det blevet vigtigere end nogensinde at skabe sig et netværk. Et professionelt netværk åbner for et hav af muligheder.
LinkedIn er et af de netværk, hvor du skal være, hvis du vil skabe dig et professionelt erhvervsrelateret netværk. Her er arbejdsgiverne og rekrutteringsbureauerne, når nye stillinger skal besættes.
LinkedIn giver dig en ny mulighed for at skabe kontakt til interessante virksomheder. Din profil på LinkedIn fungerer som en
slags online-cv, hvor du kan indtaste nuværende og tidligere arbejdspladser og skrive om dig selv og dine kompetencer.
Denne workshop er en introduktion i, hvordan du opretter en
profil, indtaster dit cv og begynder at eksponere dig selv i forhold til
virksomheder, samt hvordan du kan bruge grupper.

Workshop 2:
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BORGERRETTIGHEDER PÅ INTERNETTET
Oplægsholder Henrik Chulu, kulturgeograf og
medstifter af den internetpolitiske tænketank
Bitbureauet
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WORKSHOP 5:
HVEM OG HVAD SNUPPER DIN FRITID,
NÅR NYE ARBEJDSFORMER TAGER OVER?
Svend-Erik Hermansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat

Internettet er potentielt set frit og åbent. Det tilbyder sine brugere
at kommunikere frit, og alle, der ønsker at bygge videre på det, kan
skabe innovation på basis af den åbne infrastruktur.
Men vi står i dag ved en internetpolitisk skillevej. Vi kan som
samfund fortsætte i den nuværende retning med mere kontrol, øget
overvågning og stigende censur. Det betyder mindre og mindre fokus på de grundlæggende rettigheder og friheder, vi tager for givet,
såsom ytringsfriheden og retten til privatlivets fred.
Oplægget vil handle om konkrete tiltag imod overvågning og
censur, især under repressive regimer som i Syrien og Kina, og alternativer til det forældede ophavsretssystem, som er kilde til de
største internetpolitiske konflikter herhjemme.

En workshop om, hvordan smartphones, tablets, bærbare pc’er og
mobilt bredbånd giver dig mulighed for at arbejde, uanset hvor du
er, og hvad klokken er. Når grænsen mellem arbejde og fritid udviskes, hvad betyder det så for dit familieliv?
Hvordan påvirker det din krop, at du er på 24/7?
Hvad kan vi gøre for at identificere og minimere stress og andre
negative påvirkninger?
Hvordan får vi fortalt vores kolleger, mellemledere og chefer, at
vi ikke vil finde os i det tyranni, det er, når arbejdsgiveren tilbyder
os ”gratis mobiltelefoner”, og hvad deraf følger?
Medbring gerne eksempler fra dit eget liv!

Workshop 3:

WORKSHOP 6:

DEN NORDISKE VELFÆRDSSTATS OPBYGNING – OG AFVIKLING?
Oplægsholder Asbjørn Wahl, daglig leder i den norske bevægelse For velferdsstaten og rådgiver i Fagforbundet

Om kompetencefondene
Henning Jørgensen, uddannelseskonsulent/vejleder
i HK Hovedstaden

De nordiske velfærdsstater bliver betragtet, som nogle af de mest
veludviklede samfundsmodeller i verden. De blev i særlig grad udviklet i de tre første årtier efter Anden Verdenskrig. Dengang var de
nordiske lande langt fattigere, end de er i dag. Velfærdsstaten er
med andre ord ikke et spørgsmål om, hvor rige vi er, men snarere
hvordan samfundets rigdomme fordeles.
Fagbevægelsens rolle var helt afgørende for de ændringer i
magtforholdene, som gjorde velfærdsstaten mulig. Men markedsliberalismens offensiv de sidste 30 år har betydet, at kapital- og
markedskræfter igen tilkæmpet sig større samfundsmæssig magt.
Hvad er fagbevægelsens modstrategi?

En workshop om overenskomsternes kompetencefonde.
Vi kommer ind på uddannelsesmulighederne via kompetencefondene og gennemgår regler og procedurer, når du ønsker at søge kurser og efteruddannelse gennem kompetencefondene.
Desuden vil vi kigge på, hvor du kan finde de forskellige kurser og
efteruddannelsesmuligheder, både de korte AMU-kurser, de videregående uddannelser og kurser i privat regi.
Endelig ser vi på eksempler på kurser/efteruddannelse, hvor kompetencefonden er brugt.

Arbejdsmarked Sundt arbejdsmiljø Overenskomster
agpengesystemet Lighed Fællesskab Den danske mod Sundt arbejdsmiljø Overenskomster Trepart Deemet Lighed Fællesskab

WORKSHOP 7:

Tilmelding til
medlemskonference

iPad-intro
Oplægsholder: Theodor D. Klausen

Kursusnr.

På denne workshop vil vi prøve at udnytte iPad’ens mange muligheder. Vi prøver at lave nogle ”feriefilm” i iMovie. Keynote vil blive brugt
til at lave et show til onkels fødselsdag. iPhoto til at fortælle om en begivenhed. Blufire Reader til at låne e-bøger med. Dropbox til at gemme
og dele dokumenter og fotos med andre. iTunes U til at gøre vores verden lidt større. iCab Mobile, Book Creator, iBooks og spil til jeres børn er
også på programmet, hvis der er tid.
Det er en fordel, at deltagerne inden workshoppen downloader de
apps, der er omtalt.

Navn:
Cpr. nr.:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefon:
Arbejdsplads:

WORKSHOP 8:

Eventuelt tillidshverv:

ÅRETS UDFORDRING
Denne workshop gælder for to
og varer hele eftermiddagen!
❚ Tre timers klatring – hvis du altså kan holde til det ...
❚ Ni baner af forskellige sværhedsgrader – alle kan være med
91 forhindringselementer i fra 1 til 17 meters højde
❚ 14 svævebaner med op til 206 meter i frit spænd
❚ Syv udfordrende klatrevægge
❚ To basejumps fra helt op til 17 meters højde
❚ To vilde tarzansving – et på 16 meter!

HK-afdeling:

Vi har spændt 69 highwire-forhindringer op mellem træerne i 1-16 meters højde. Du er garanteret det ultimative adrenalinkick og så tilmed en
fantastisk udsigt over Øhavet.
Husk passende overtøj og måske et par handsker til denne workshop.

Workshop 9:
NYT OM DE GRAFISKE UDDANNELSER
Oplægsholder: Ulla Gorm Pedersen, Grafisk Uddannelsessekretariat
En del af de grafiske uddannelser er afløst af den nye fælles grafisk tekniker-uddannelse. Men hvordan er uddannelsen opbygget, og
hvordan ser det ud med praktikpladser?
Mediegrafikeruddannelsen er populær, men er svær at komme
ind på, hvis man ikke har praktikplads på forhånd. Der er adgangsbegrænsning og kvoteregler. Uddannelsens opbygning og muligheder
vil blive beskrevet.
Ulla vil også fortælle om uddannelsessekretariatets rolle, om godkendelsesprocedurerne for praktikpladser, om praktikpladssituationen, og hvad der gøres for at skaffe flere praktikpladser. Endvidere vil
hun fortælle om, hvordan de grafiske grunduddannelser også giver
mulighed for efteruddannelse for dem, der allerede er i faget.

Jeg vil gerne bo sammen med:
Navn:
Cpr.-nr. (skal oplyses):
Deltagelse i It, Medie & Kommunikations konference 2012 er
gratis. Branchesektionen betaler transport med billigste offentlige transportmiddel. Der udbetales ikke diæt. Deltagere indkvarteres i dobbeltværelser med seperate soverum og fælles bad.
Når du vælger workshops, skal du vælge tre emner i prioriteret
rækkefølge 1: 2: 3:
(Du kommer til at deltage i to workshops, men er en workshop
overtegnet, bruger vi dit tredje valg. Har du ikke angivet noget
tredje valg, vælger vi for dig).

1 Mindfulness (Isabella Sofia Pedersen)
2 Borgerrettigheder på internettet (Henrik Chulu)
3 Den nordiske velfærdsstats opbygning - og afvikling?
(Asbjørn Wahl)
4 Sociale medier med fokus på LinkedIn,
(Nina Kirkegaard Schou)
5 Hvem og hvad snupper din fritid, når nye arbejdsformer
tager over? (Svend-Erik Hermansen)
6 Om kompetencefondene (Henning Jørgensen)
7 iPad-intro (Theodor D. Klausen)
8 Klatring
9 Nyt om de grafiske uddannelser (Ulla Gorm Pedersen)
Send kuponen til
HK, Kursusafdelingen, Weidekampsgade 8, 2300 København S
(mærk kuverten ITMK-medlemskonference) senest 17. september. Umiddelbart efter fristens udløb vil du få besked på, om du
er blandt de heldige, der kan komme med.

www.hk.dk
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