MFD UNGDOM
BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET

Er du maler-, autolakerer- eller skilteteknikerlærling
og medlem af Malerforbundet, er du også en del af
MFD Ungdom.

MFD Ungdom til Malerforbundets kongres.

MFD Ungdom er Malerforbundets lærlingeorganisation, og vi arbejder for, at du får den bedste læretid.
Det gør vi blandt andet ved at arrangere fede kurser
for lærlinge fra hele landet: Ét om foråret i Odense og
ét om efteråret i Vingsted.

Vi hjælper dig
Der er meget at holde styr på, når du er under uddannelse. Foruden viden om dit fag og praktiske
færdigheder skal du også lære at være en del af en
arbejdsplads og samarbejde med mester, kolleger
og kunder. Sammen med Malerforbundet står vi klar,
hvis du som lærling får brug for hjælp og støtte. Det
kan for eksempel være i forbindelse med sygdom,
sikkerhed, arbejdstider og fridage eller løn og feriepenge.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find
cinemagraphs og direkte webadgang ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller Google Play,
og download appen på din smartphone eller tablet.
2. Åbn appen, og brug den på sider med GoZee-ikonet.

Cinemagraph

Webikon

I MFD Ungdom er vi 12 bestyrelsesmedlemmer
og 12 suppleanter. Vi er alle blevet valgt af
lærlingene, der deltager på Vingsted-kurset i
efteråret. Vi har fire valgte medlemmer fra hver
af Malerforbundets seks lokale afdelinger.
MFD Ungdom er repræsenteret i Malerforbundets hovedbestyrelse og har medbestemmelse,
når der tages beslutninger i forbundet. Vi er
også repræsenteret i Malerfagets Faglige Fællesudvalg, som har indflydelse på erhvervsuddannelserne for bygningsmalere, skilteteknikere
og autolakerere.

Maling til udE og inde

– højkvalitet til professionelle malere
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”

Fællesskabet er for mig den allerstørste grund til at
være med i MFD Ungdom og bruge tid med de mange lærlinge til vores kurser. Jeg er rigtig glad for, at
jeg stillede op til bestyrelsen til mit første Vingstedkursus, da det har givet mig viden om vores fag og
fagforening, samt venskaber og minder for livet. Vi i
MFD Ungdom sørger for, at jeres stemmer bliver hørt,
når vores uddannelse og arbejdsforhold bliver diskuteret politisk, og vi vil skabe en stærk ramme for fagligt
og socialt samvær. Jeg glæder mig til at se jer alle
sammen.
Ida Nørrelund Madsen,
næstformand i MFD Ungdom

Særlig fordel
for dig som
medlem
Er du ung og medlem af Malerforbundet?
Så tilbyder vi dig en særlig ungdomsforsikring til en af markedets laveste priser.
Den dækker, hvis du får stjålet dine ejendele, eller hvis du laver skader på andre
eller deres ting.

LO Plus-rabatterne er for hele familien
Helle og Peter Burhenne bor i Gilleleje med deres 3 børn. Familien har adgang til LO Plus-rabatterne gennem Peters fagforening, som han har været medlem af i ca. 20 år.
Familien nyder godt af rabatterne. De har blandt andet fået rabat på tøj, lamper, maling og i
forlystelsesparker.
”Vi får de her nyhedsbreve fra LO Plus, og der bliver vi mindet om, hvad vi kan spare penge på
gennem vores LO Plus-medlemskab”.

Du kan samtidig vælge månedlig
betaling, der giver luft i økonomien.
Beregn din pris på alka.dk/maler

Sammensæt din forsikring
efter dine behov:

I sommer var hele familien bl.a. på Bakken, hvor de fik rabat på turbåndene. ”Fordi vi er fem,
svarede det til, at vi fik det ene armbånd gratis”, fortæller Helle begejstret.

Som medlem af Malerforbundet får du automatisk
adgang til LO Plus-fordelsprogrammet. Og der er
masser af fordele til dig!
Faktisk viser beregninger, at en familie på fire personer kan spare mere end 5.000 kr. årligt – blot ved
at bruge deres LO Plus-medlemskort.
SE ALLE DINE RABATTER PÅ LOPLUS.DK

Ungdomsforsikring

Rejseforsikring

Elektronikforsikring

Dækker alle dine ejendele
- også din cykel

Med rejsedækning i hele
verden året rundt

Til alle dine gadgets

• Dækker ved tyveri, brand
og vandskade
• Inkluderer retshjælp og
ansvarsforsikring
• Rådgivning ved identitetstyveri

• Dækker dig både på sol-,
ski- og storbyferier
• Inkluderer afbestillingsforsikring

• Dækker funktionsfejl på
elektronisk udstyr, der er
under 4 år gammelt
• Dækker pixelfejl i fladskærme

FÅ INDFLYDELSE I MFD UNGDOM
Du har også selv mulighed for at have indflydelse
og hjælpe andre unge. Som bestyrelsesmedlem
(eller suppleant) i MFD Ungdom får du mulighed
for at gøre en forskel og være talerør for de lærlinge, der henvender sig til os. Vi får en masse
faglig viden gennem oplæg og arbejdet til vores
møder, som vi kan anvende, når en lærling er i
klemme. Vi kan og skal ikke vide alt, så vi hjælper også hinanden indbyrdes. Og så har vi en god
kontakt til vores lokale afdelinger i Malerforbundet.
Når vi er afsted til møder og kurser, er der også
fritid ilagt programmet. Den fritid bruger vi på at
lære hinanden at kende, og vi har et rigtig godt

Hvad kræver det?

afholdes hvert fjerde år, eller stille op til formand,
næstformand eller sekretær i MFD Ungdom. Til
vores møder og kurser har det dog ingen betydning, om du er suppleant eller bestyrelsesmedlem. Her arbejder vi alle på helt lige fod.

For at komme med i MFD Ungdoms bestyrelse
skal du vælges via stemmeafgivning til efterårskurset i Vingsted af de deltagende kursister samt
MFD Ungdoms medlemmer. Du oplyser dit navn,
når din landsdel kommer til afstemning, og rejser
dig, så man kan se, hvem du er. Herefter stemmes der to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter ind i hver afdeling. Som suppleant kan
du ikke deltage i Malerforbundets kongres, der

Når du er kommet ind i MFD Ungdoms bestyrelse, skal du deltage i seks-otte møder i løbet af et
år, hvor vi blandt andet planlægger kurser, vores
arbejde i de lokale afdelinger, får viden om faget
og meget mere. Uden for møderne vil der være
arbejde i den lokale afdeling med lokale arrangementer samt udførsel af de aftaler, vi har lavet til
møderne i MFD Ungdom.

og stærkt socialt sammenhold. Vi støtter hinanden i svære tider og griner sammen, indtil det gør
ondt – og oplever personlig udvikling.

1.

Vi arbejder for alle malerlærlinge – bygningsmalere, skilteteknikere, autolakerere – og for fællesskabet.

2.

Overhold tilmeldingsfristen – og kontakt Anne-Mette på 50 70 95 49 /
amm@maler.dk eller Pia på 51 85 45 91 / pip@maler.dk hurtigst muligt
for tilmelding eller evt. afbud.

3.

Overhold mødetidspunkter, og vær med til hele mødet i MFD Ungdom
samt til de lokale arrangementer. Deltager en eller flere ikke i møderne,
kan de udelukkes af bestyrelsen. Sig til, hvis du på forhånd ved, at du er
forhindret i at deltage i flere møder eller kurser.

4.

Vis respekt og tolerance for andres holdninger og synspunkter. Tales der
dårligt om nogen, der ikke er til stede, har vi alle en moralsk forpligtigelse
til at stoppe det og finde en fælles løsning.

5.

Vi skal fremstå som gode forbilleder ved kurser og arrangementer.

6.

Vi forventer, at alle er aktive – også efter en hyggelig aften.

7.

Husk at meddele, hvis du har brug for særlige hensyn.

8.

Lav faste aftaler med dine værelseskammerater, og respekter dem.

9.

Pas på hinanden – husk at udveksle telefonnumre, og gå mindst to og to
eller flere hjem.

10. Vi vil puste liv i de lokale lærlingeklubber.
11. Brug taletiden på mødets emner – hyggesnak henlægges til pauserne og
fritiden.
Vi håber, at I har lyst til at være en del af vores organisation.
Hvis I har spørgsmål, kan I skrive til os inde på Facebook-siden ”MFD Ungdom”
eller tage fat i os til Vingsted-kurset.
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VORES INTERNE SPILLEREGLER
I MFD UNGDOM

