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INDUSTRI MESSE
Tilmelding senest 28. marts 2017
via Sikring2 app’en eller def.dk/ungdom

INDUSTRI
MESSE

værktøj under din

Scan og 
se online

Du har nu muligheden for at tage 
med til messen i Hannover, hvor 
du kan se over 5.000 forskellige 
udstillinger fra over 100 lande og 
være med blandt de knap 180.000 
besøgende, messen har hvert andet 
år i Hannover.

Hovedtemaet for messen er energi-
effektivitet og industriautomatik, 
og det kommer til udtryk i udstil-
lingerne, som omfatter alt lige fra 
den hurtigt voksende robotindustri 
til de nyeste former for vedvarende 
energi. Messen er kort sagt den 
elektronik- og teknikinteresserede 
persons kig ind i fremtiden.
 
Vi kan garantere, at du får en kanon 
tur med underhold ning fra start 

til slut, når du tager 
med på smutturen til 
Tyskland.

Der er ingen deltagerbetaling, 
men du skal huske nogle penge til 
lidt mad på messen og et kort stop 
ved grænseshoppen. Vi sørger for 
transport, mad og drikke uden for 
messen og indgangsbilletten.

Vi bliver hentet af busser torsdag 
aften og ankommer til Danmark 
igen fredag nat.

Du må ikke gå glip af denne tur! 
- Husk pas og sygesikringsbevis.

Hannover, Tyskland

28. april 2017

På denne messe tager vi en  
tur til Tyskland og ser på,  
hvad fremtiden bringer  
indenfor teknologiens verden.



Den jydske Haandværkerskole23.-25. juni 2017

Scan og  

se film om 

Boost Camp
2016

/ Robotteknik 

/ Industriautomatik  

/ Maskinsikkerhed 

/ Intelligente 

  el-tavler 

/ Dokumentation  

 fra A-Z 

/ KNX 
/ IHC 
/ DALI 

/ SIMATIC PLC 

/ VLT Drivers 

/ Logik Modul 

/ NKTdoc

/ LED- 
 belysning

Kunne du tænke dig at vide mere om:-OPGRADÉR DIN  

ELEKTRIKERUDDANNELSE

Scan og læs 

mere om 

de forskellige

kurser



/ SIMATIC PLC 

/ VLT Drivers 

/ Logik Modul 

/ NKTdoc

/ LED- 
 belysning

Kunne du tænke dig at vide mere om:

BOOST DIN ELEKTRIKERUDDANNELSE
Tilmelding senest 15. maj 2014
via DEFUNG app’en eller def.dk/ungdom

Scan og  
se online

Dansk El-Forbund afholder i weekenden 
den 23. til 25. juni 2017 kursus, hvor du 
som elektrikerlærling har mulighed for 
at prøve nye og anderledes ting, som 
øger din viden.

BOOST CAMP 2017
Tilmelding senest 22. maj 2017
Tilmelding åbner først i februar

 Du vil gå herfra med et eller flere kursusbeviser alt afhængig af, 
hvilke valg du har taget. Af dette kursus kan du forvente følgende:

•  Du får nemmere ved at udføre opgaverne hjemme i firmaet.
•  Du får lyst til at udvikle dig i en ny retning inden for faget. 

•  Du får nyt til dit CV.
•  Dertil vil du også have mere med til bordet ved næste lønforhandling.

Ved tilmelding vælger du blandt de 13 spændende kurser, som er til   
rådighed i år. 

Som medlem af Dansk El-Forbund er alt dette gratis, dog opkræver 
vi et tilmeldingsgebyr på 400 kr., som du får igen, efter kurset. Møder 
du ikke op, beholder vi gebyret. Vi sørger for overnatning, mad og 
 underholdning.

Der kører en bus fra København over Fyn og op til skolen, som man 
gratis kan hoppe på. Du skal dog tilmelde dig til bussen på forhånd til 

yri@def.dk og det er først til mølle om pladserne. Ellers sørger du selv 
for transporten til Den jydske Haandværkerskole.

Kom og bliv udfordret og få ny viden sammen med en masse andre unge, 
der er i gang med elektrikeruddannelsen. 

Der er maks. 160 pladser, så pladserne vil gå efter først til mølle-princippet.

Tilmelding sker på App’en: Sikring 2

Scan QR-koden til venstre og læs den specielle BOOST CAMP folder om 
campens indhold, kurser og praktiske oplysninger. 

-OPGRADÉR DIN  

ELEKTRIKERUDDANNELSE

Kun via app: Sikring2



Du vil på dette kursus få styr på alle de spørgsmål, du går og tænker 
på i hverdagen om din sikkerhed.  Du vil finde ud af, hvor vigtigt det 
er at være medlem af fagforeningen, hvis uheldet er ude. Husk at du 
skal holde i rigtig mange år på arbejdsmarkedet og skal derfor passe 
på dig selv og undgå nedslidning eller en alvorlig arbejdsskade!

Mange elektrikerlærlinge spiller bold med 
deres sikkerhed, fordi de ikke kender sikker-
hedsreglerne i el-faget. På det her kursus får 
du viden om, hvordan du passer på dig selv og 
dine kollegaer men også hvad din arbejdsgiver 
er forpligtet til i forhold til arbejdsmiljøet.

SIKKER-
HEDS-
KURSUS 

Metalskolen Jørlunde

6.-7. maj 2017

Scan og  
se online

SIKKERHEDSKURSUS
Tilmelding senest 3. april 2017
via app: Sikring2 eller mail: def@def.dk (Mærk emnefeltet med UNGDOMSKURSUS)



2017 ER ÅRET FOR FORHANDLINGER TJEK DIN LØNSEDDEL
I januar og februar 2017 forhandles der overens-
komst på industi- og elektrikeroverenskomst 
området. 

Resultatat fra disse forhandlinger kan betyde at du skal stige i løn og vil 
være gældende fra 1. marts 2017. Er forhandlingerne ikke færdige in-
den 1. marts 2017, vil du blive efterreguleret med tilbagevirkende kraft.

 Resultatet fra forhandlingerne vil blive sendt til afstemning hos alle 
medlemmer i Dansk El-Forbund, inden for de overenskomst områder 

der er i forhandling. Her vil du kunne se hvad 
der er blevet forhandlet igennem, og stemme 
om det lever op til dine forventinger. 

1. marts 2017

Scan og  
følg med her



Hvis du kunne tænke dig at have indflydelse på, 
hvad Dansk El-Forbund Ungdom skal arbejde med 
i fremtiden eller bare godt kunne tænke dig at 
snuse lidt til, hvad ungdomsarbejdet kan tilbyde 
dig, så er årsmødet den perfekte mulighed.

2017



2017
•  Være med til at udarbejde en handlingsplan 

for ungdomsarbejdet i 2018

•  Diskutere og påvirke fagforeningen sammen 
med over 100 andre unge

•  Skabe et netværk med andre folk fra dit fag

•  Møde fagforeningens ungdom i øjenhøjde.

Mange tror, at årsmødet kun er for politikere, og at man kun kan være 
med, hvis man tør stå på en talerstol. Sådan er det ikke. 

Årsmødet er vores årlige arrangement, hvor mere end 100 unge fra alle 
dele af landet samles og får en masse nye indtryk, som kan tages med på 
arbejde efterfølgende. 

På årsmødet er man bl.a. med til at beslutte, hvad Dansk El-Forbund 
Ungdom skal arbejde med det kommende år.
 
Du vil blive fodret med informationer om, hvad der skal 
ske i året 2018 og vi kan garantere, at det ikke bliver 
dit sidste årsmøde.

Tag med på årsmødet 2017, hvis du vil:

29. sept.-1. okt. 2017Metalskolen Jørlunde

Kun via sin afdeling

UNGDOMSÅRSMØDE
Tilmelding senest 29. august 2017



LO-skolen, Helsingør
18.-19. november 2017

UNGDOMS
G-KURSUS

Det kan du forvente:
Du vil lære om, hvad det vil sige at være aktiv, samt hvad du har af muligheder i din
lokale Dansk El-Forbund afdeling. Du vil lære, hvordan du afholder aktiviteter og hvor
du kan få tildelt penge fra til afholdelse af disse. Du vil få indsigt i, hvilke nøglepersoner
som er vigtige for dig, samt hvordan du inviterer og finder deltagere til dine aktiviteter.
Sidst men ikke mindst, vil du få læring i, hvilke udvalg der findes i Dansk El-Forbund,
hvorfor de er der, og hvad man kan få igennem i dem.
 
Du får:
- Viden og informationer om oprettelse samt afholdese af aktiviteter.
- 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.
 
Forudsætninger:
Kurset afholdes på LO-skolen, Helsingør, og alle lærlinge uanset alder 
og ungsvende til og med 29 år i Dansk El-Forbund er velkomne.

Scan og  
se online

UNGDOMS G-KURSUS
Tilmelding senest 11. oktober 2017
via app: Sikring2 eller mail: def@def.dk (Mærk emnefeltet med UNGDOMSKURSUS)



TILMELDING 

TIL KURSERNE
Via app 
Alle kurserne i dette katalog kan tilmeldes via Dansk El-
Forbunds Ungdoms app, som hedder Sikring2. Den kan 
downloades på www.def.dk/ungdom eller direkte i App 
Store samt Play Butik. 

I appen er der et ikon, der hedder aktiviteter. Her vil du 
kunne se den samme liste, som her i kataloget. Her vælger 
du blot din aktivitet og trykker tilmeld samt udfylder for-
mularen, som skal indeholde navn, e-mail, telefonnum-
mer og adresse, i nogle tilfælde også et medlemsnummer. 
Når dette er udfyldt, vil du inden for få dage modtage en 
e-mail med godkendelse af tilmel-ding fra forbundet.

Via e-mail
Du kan tilmelde dig kurserne via Dansk El-Forbunds   
 e-mail, som er def@def.dk. Du skal skrive dit medlems-
nummer, hvilket kursus, du ønsker at  deltage i, dit navn, 
telefon-nummer og adresse. Derefter vil du inden for få 
dage modtage en e-mail med godkendelse af tilmelding 
fra forbundet. Mærk emnefeltet med Ungdomskursus.

Via QR-koderne i kataloget
Dog er Boost din elektrikeruddannelse og Årsmødet 2017 
undtaget dette.

UNGDOMS
G-KURSUS



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

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

Lucernevej 77
8920 Randers NV
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

Direkte på din
Smartphone

Husk at hente 

appen Sikring2!

GRATIS APP


