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Synes du også, der mangler faglige stemmer 
i debatten? Stemmer som kan fortælle politi-
kerne, hvordan verden i virkeligheden ser ud; 
bag rattet på bussen, på stilladset eller med 
støvsugeren i hånden. Så kan du blive en del af 
forløbet ”Ung Meningsdanner i 3F”!

Forløbet er skræddersyet 
til DIG som ung 3F’er. Du 
vil få redskaberne til at 
udtrykke dine holdninger 
og meninger på arbejds-
pladsen og i samfundet. 
Du vil på forløbet træne 
dine retoriske evner, 
lære at opbygge et godt 
argument, øve taleteknik 
og fortælle din personlige 
historie.

Du vil også få et indblik 
i Fagbevægelsens sejre 
og nederlag gennem 
historien — som et led i 
at finde DIN egen rolle i 
arbejdsmarkedsdebatten.

     UNG  
MENINGS- 
         DANNER I 3F

Pris
Det er gratis at deltage.

3F dækker udgifter til kost, logi  
og rejse udgifter svarende til billigste  

offentlige transport. Du er selv ansvarlig  
for transporten til og fra modulerne. 

Tabt arbejdsfortjeneste
Dækkes under kurset og hverdage  

under folkemødet. 

Uddannelsen forløber over 2 moduler og 
kulminerer på Folkemødet 2023.

MODUL 1 er 23.-27. januar i København.  

MODUL 2 er 6.-10. marts i København. 

FOLKEMØDET er 14. – 18. juni 2023  
på Bornholm. 

Vi sørger for fælles transport og tager  
afsted sammen onsdag eftermiddag den 

14. juni fra København.

Man skal kunne deltage på begge moduler 
for at komme i betragtning til en plads på 

forløbet. Det er frivilligt, om man vil deltage 
på Folkemødet.

UDDANNELSEN KØRER 
FRA JANUAR TIL MARTS

Hvem kan deltage?
Alle medlemmer af 3F der er elever og 

lærlinge eller under 31 år.

Tilmelding
Henvend dig i din lokale 3F afdeling. 

VIL DU  
GØRE EN  

FORSKEL  FOR ANDRE  
3F’ERE?
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DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab  
for unge fra erhvervsuddannelserne. Her dyster omkring 
300 unge, i hver deres fag, om at blive landets bedste. 
3F har en stand, hvor gæster kan komme forbi og høre 
mere. Her skal du hjælpe 3F med at være synlige,  
snakke med unge om det at være faglært og gøre 
opmærksom på vores fag og uddannelser. 

Men du skal nok også få rig mulighed for at komme 
rundt og se dine dygtige kollegaer i aktion. 

DM I 
SKILLS

Pris
Gratis.

Tabt arbejdsfortjeneste
Dækkes efter nærmere aftale.

Transport
Rejseudgifter svarende til billigste 

offentlige transport dækkes.

KOM MED 3F UNGDOM  
TIL DM I SKILLS!

Hvor og hvornår?
Messe C 

Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

2.-4. februar 2023.

Tilmelding
Skriv til ungdom@3f.dk
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Har du lyst til at møde andre unge 3F’ere i din branche 
gennem uddannelse? Så er 3F Ungdoms forårskursus 
lige noget for dig! 

På forårskurset samles fagligt aktive unge fra hele landet 
til en weekend fyldt til randen med læring, fællesskab 
og networking. Kurset kommer til at tage udgangspunkt 
i din branche – så du kan være sikker på at møde andre 
unge, der står i samme situation som dig.  

Programmet er endnu ikke fastlagt, men på tidligere 
kurser har vi bl.a. lært hvordan man forhandler løn og 
ansættelsesvilkår, blevet skarpere på at formidler vores 
fagpolitiske budskaber på sociale medier og lært at 
lave spændende kampagner.

3F UNGDOMS 
FORÅRSKURSUS

Pris
Gratis.

Tabt arbejdsfortjeneste
Dækkes ikke.

Transport
Rejseudgifter svarende til billigste 

offentlige transport dækkes.

Overnatning
Du indkvarteres på enkeltmands- 
værelse på kursusejendommen.

14. - 16. APRIL

Hvor og hvornår?
Smålandshavet  

Alléen 44, 4736 Karrebæksminde.

14.-16. april 2023.

Tilmelding
FIU-nummer 1506-23-00-01  
eller skriv til ungdom@3f.dk
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Transport
Rejseudgifter svarende til  

billigste offentlige transport dækkes til 
København. Fra København bliver der 

arrangeret fælles transport  
til/fra Bornholm.

På Folkemødet samles meningsdannere fra 
virksomheder, politiske partier, fagbevægelsen 
og andre organisationer til tre dages folkefest. 

3F Ungdom er selvfølgelig også med, for at  
sikre, at der er faglige stemmer til stede, når 
folket mødes. 

Som deltager skal du være forberedt på at 
hjælpe til i 3F’s telt, når 3F Ungdom har scenen. 
Men bare rolig! Du skal nok 
få masser af tid til selv at 
overværer de fede debatter 
og deltage i de spændende 
workshops som Folkemødet 
er fyldt med. 

  FOLKEMØDET  
   PÅ BORNHOLM

Hvor og hvornår?
14.-18. juni 2023. 

Tilmelding
Skriv til ungdom@3f.dk

Obs. Der er begrænset med pladser, så 
pladserne er først til mølle. 

FOLKEFEST  
PÅ SOLSKINSØEN. 

Pris
Gratis.

Tabt arbejdsfortjeneste
Dækkes efter nærmere aftale.

Overnatning
Vi overnatter i telte, som 3F Ungdom stiller 

til rådighed, så husk sovegrej. 



12 — AKTIVITETSKATALOG 2023 AKTIVITETSKATALOG 2023 —  13

Her oplyser vi unge fritidsjobbere mellem 
13-17 år, om deres vilkår og rettigheder på 
arbejdsmarkedet. 

Og vi vil rigtig gerne have dig med!
Jobpatruljen kommer ud i hele landet, og  
kører forskellige dage, forskellige steder.  
Køreplanerne for 2023 kan findes på  
Jobpatruljens hjemmeside i løbet af foråret. 

Ses vi på landevejen?

JOBPATRULJEN

Pris
Gratis.

Tabt arbejdsfortjeneste
Dækkes ikke.

HVERT ÅR TAGER 3F, HK OG  
CIRKA 200 FRIVILLIGE UNGE UD  
I LANDET PÅ JOBPATRULJEN.

Hvor og hvornår?
Uge 27, 28, 29 og 30 i hele landet.

Tilmelding
På jobpatruljen.dk
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En festival der kombinerer politiske visioner med 
socialt fællesskab. 

Vi garanterer gode sommervibes, festivalfølelse, 
faglige kammerater, politiske med- og modspil-
lere og ikke mindst god musik!

Festivalen afvikles i et samarbejde mellem flere 
fagforbund, kursusejendommen Ankersminde og 
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU). 

 ANKERSMINDE  
      FESTIVAL

Hvor og hvornår?
Ankersminde 

Gadsbøllevej 100, 5492 Vissenbjerg. 

26.-30. juli 2023. 

Tilmelding
Skriv til ungdom@3f.dk

KOM MED 3F UNGDOM 
TIL ANKERSMINDE 
FESTIVAL!

Pris
Deltagergebyr dækkes af  

3F Ungdom.

Tabt arbejdsfortjeneste
Dækkes ikke.

Overnatning
Vi overnatter i telte, som 3F Ungdom stiller 

til rådighed, så husk sovegrej. 

Transport
Rejseudgifter svarende til billigste  

offentlige transport dækkes.
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Kom med når vi går back-to-basic og sætter fokus på 
fortidens dyder. 

Vi skal nakke-og-æde, sanke i naturen, etablere vores 
egen lejr, bygge som man gjorde i gamle dage og 
meget meget mere!

Fat rygsækken og glæd dig til en weekend i det fri!

NATUR- 
    RETUR 

Pris
Gratis.

Tabt arbejdsfortjeneste
Dækkes ikke. 

Transport
Rejseudgifter svarende til billigste 

offentlige transport dækkes.

ER PRIMÆRT HENVENDT 
MEDLEMMER AF PSHR ELLER 
BYGGEGRUPPEN. 

Hvor og hvornår?
25.-27. august 2023.

Sted kommer senere.

Tilmelding
Skriv til ungdom@3f.dk

Overnatning
Vi overnatter udendørs, så husk 

sovegrej og varmt tøj. 
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Hvert efterår afholder vi i 3F Ungdom et tvær-
fagligt kursus. Indholdet af kurset bliver fastlagt 
af bestyrelsen i løbet af foråret, og er derfor ikke 
på plads endnu. 

Men du kan godt begynde at glæde dig alligevel. 
Vi tør nemlig godt love, at det bliver spændende 
og lærerigt. 

På tidligere kurser har vi bl.a. lært om organisering 
på arbejdspladsen, lønforhandlinger, hvordan 
man læser overenskomster og hvordan man 
holder en god tale. 

En ting er sikkert – vi kan garantere en god 
weekend fyldt med nye mennesker, spændende 
læring og højt humør!

     EFTERÅRS-  
     KURSUS

Hvor og hvornår?
6.-8. oktober 2023.

Sted kommer senere.

Tilmelding
FIU-nummer 1506-23-00-03  
eller skriv til ungdom@3f.dk

Pris
Gratis.

Tabt arbejdsfortjeneste
Dækkes ikke.

Transport
Rejseudgifter svarende til billigste  

offentlige transport dækkes.
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På Landsmødet skal det nye formandskab og 
den nye ungdomsbestyrelse vælges. Derudover 
skal vi sammen lægge den politiske retning for 
3F Ungdom det næste år frem. 

Du får masser af mulighed for at møde nye  
mennesker på tværs af 3F-fag og geografi.

Tag endelig dine medlærlinge el. unge kollega-
erne med, så I sammen kan få et endnu større 
og stærkere fagligt netværk. 

Udover selve Landsmødet, vil der også være 
mulighed for at deltage i forskellige workshops. 

Nærmere info om Landsmødet sendes løbende 
til tilmeldte og 3F afdelingerne. 

   LANDSMØDE   
         2023

Hvor og hvornår?
Tune Kursuscenter 

Grevevej 20, 2670 Greve. 

17.-19. november 2023.

Tilmelding
Skriv til ungdom@3f.dk

KOM OG VÆR MED TIL  
EN INSPIRERENDE, SPÆN-
DENDE OG UDFORDRENDE 
WEEKEND, NÅR 3F UNGDOM 
INVITERER TIL LANDSMØDE!

Pris
Deltagergebyr dækkes af  

3F Ungdom.

Tabt arbejdsfortjeneste
Dækkes ikke.

Transport
Rejseudgifter svarende til billigste  

offentlige transport dækkes.
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Udover alle de spændende aktiviteter der er 
beskrevet i kataloget her, er der også altid 
mulighed for at deltage i et væld af forskellige 
aktiviteter i dit lokalområde.

i 3F Ungdom laver vi aktiviteter i regionerne, 
som de valgte ungdomsregionsformænd er 
ansvarlige for. Det er ting som: demonstrationer 
og kampagner, virksomhedsbesøg, fredagsbarer, 
skolebesøg og meget meget mere. 

LOKALE   
  AKTIVITETER

Tabt arbejdsfortjeneste
Dækkes alt efter aktiviteten. 

Hvor og hvornår?
Hele året i hele landet.

Tilmelding
Hvis du er interesseret i at høre mere 
eller få kontakt til din lokalafdeling, så 

skriv til ungdom@3f.dk

Transport
Rejseudgifter svarende til billigste  

offentlige transport dækkes.



3F Ungdom 3FU.dk ungdom@3F.dk 


