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BA og Coop amba har styrket dialogen og
samarbejdet om uddannelse

Gennem det seneste års tid har vi i BA (Brugsforeningernes arbejdsgiverforening) og Coop
amba været i tæt dialog og samarbejde om uddannelsen af de medlemsvalgte i
brugsbevægelsen.
Vi har taget afsæt i indholdet i vores eksisterende kurser og sammen set på, hvor vi kan afvikle
fælles kurser. Kurser, som både tager højde for dét, der er fælles, og for dét, der er særligt for
arbejdet i en Brugsforeningsbestyrelse og i en Coop butiksbestyrelse.
Vi er stolte over, hvor langt vi allerede er nået.
I maj og juni har vi haft ”fulde huse” på vores fælles online introkurser for nyvalgte til
bestyrelserne. Hele 89 nyvalgte har deltaget, og i august er der igen mulighed for jer, som ikke
fik plads.
Læs mere her om "Introduktion til det gode bestyrelsesarbejde" samt tilmelding.
Vi har udviklet et 2-dages kursus for nye og nyere i bestyrelsen. Kurset hedder ”Det gode
bestyrelsesarbejde” og løber af stablen på Severin Kursuscenter i slutningen af oktober.
Læs mere her om "Det gode bestyrelsesarbejde" samt tilmelding.

Til november starter vi arbejdet med at kunne tilbyde jer en opdateret og fælles
formandsuddannelse i det nye år.
Vi ser frem til det fortsatte samarbejde og vil gerne sige tak til alle jer i bestyrelserne, som har
taget vel imod vores nye fælles tilbud.
Med venlig hilsen
Majken Skovgaard, direktør for BA, Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Mike Dranov, Foreningsdirektør og adm. direktør, Coop amba

Har du styr på den nye ferielov og betydningen
for Brugsforeningens økonomi?

Den nye ferielov fylder 1 år den 1. september 2021, men har du egentligt styr på betydningen
for medarbejderne og butikkens økonomi.
Det ser ud som om, at Brugsforeninger har betydeligt mere ophobet ferie end normalt. Her
spiller Coronasituationen nok ind, men det kan også være fordi, at der ikke er været fokus på
den nye lovs anvendelse.

BA holder derfor, sammen med økonomichef Karsten
Frandsen, to webinarer for uddelere/direktører, hvor reglerne
bliver genopfrisket, herunder regler for afvikling og varsling af
ferie, mulighederne for overførsel og udbetaling af ferie mv.
Derudover vil Karsten Frandsen også gennemgå
betydningen for butikkens økonomi.

Webinarerne bliver afholdt på følgende dage og tidspunkter:
Torsdag den 12. august 2021 kl. 10.00 - kl. 11.00. Du kan tilmelde dig direkte ved at trykke på
dette LINK.
Mandag den 23. august 2021 kl. 16.00 - kl. 17.00. Du kan tilmelde dig direkte ved at trykke på
dette LINK.
Kurserne kører via Zoom, og du vil dagen før modtage et link til kurset.

ARBEJDSGLÆDE - GRATIS KURSUSDAG FOR

DINE MEDARBEJDERE

Vi er nu på vej ud af Coronakrisen, og vi har alle brug for at få den gode hverdag tilbage også
dine medarbejdere.
Kursus for dig - Brugsforeningernes Kompetencefond har i igen i samarbejde med BA lavet en
GRATIS kursusdag i Arbejdsglæde for ALLE dine medarbejdere ANSAT på enten HK, 3F
eller NNF-overenskomsten.
Temaerne er medarbejdernes arbejdgslæde - det handler om holdning, indstilling og
motivation.

Dagen stater med kommunikationstræner Vibeke Arensbak.
VIBEKE ARENSBAK ER KENDT FOR SIN
HUMORISTISKE MÅDE AT FREMLÆGGE TINGENE PÅ
Vibeke har, i mere end 20 år, observeret adfærd og
kommunikation og de konflikter, det kan medføre. Vibeke har
set, hvad arbejdsglæde, anderkendelse og trivsel gør ved en
arbejdsplads og dens omgivelser.

Dagen slutter med et indlæg af Ole Henriksen.
LIVSGLADE, ENERGISKE OG HELT IGENNEM
FANTASTISKE OLE HENRIKSEN
Ole Henriksen kommer med sin velkendte og yderst positive
tilgang til livet og fortæller om, hvordan man får det
maksimale ud fra sit potentiale - og det med humøret i
behold.
Så det bliver helt sikkert ikke en kedelig dag.
Dagen bliver en spændende cocktail af indlæg og
gruppeopgaver i forhold til, hvordan vi hver især kan give
"det lille ekstra" og sammen skabe mere arbejdsglæde.
GLADE MEDARBEJDERE GIVER GLADE KUNDER

Kurserne starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00. Der er kaffe og morgenbrød fra kl. 8.30.
Arbejdsglædedagene afholdes på følgende tidspunkter og steder:
Torsdag den 16. september 2021 i Roskilde Kongres Center, 4000 Roskilde
Torsdag den 23. september 2021 på Severin Kursuscenter, 5500 Middelfart
Onsdag den 29. september 2021 i Aalborg Kongres & Kultur Center, 9000 Aalborg
Kurset er gratis for medarbejderne at deltage i, og der er lavet en fast løntabs- og
kørselsrefution i alt pr. medarbejder på 1.200 kr., som afregnes til butikken efter
deltagelse.
Du skal som uddeler tilmelde dine medarbejdere på denne tilmeldingsblanket, som sendes til
tilmeld@ba.dk
Vi håber, at du bakker op om denne mulighed, så dine medarbejdere kan få en fantastisk dag
med masser af energi og arbejdsglæde.
På gensyn
Carsten Meinertz
Udviklings- og uddannelseschef
Kompetencefond
Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA)

Kursus for Dig
Brugsforeningernes

Du kan følge BA på Facebook

Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her

Har du spørgsmål til nogle af punkterne i nyhedsbrevet, er du velkommen til
at kontakte BAs kontor på 33248135
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