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UNGDOM

B L I V  E N  D E L  A F  F Æ L L E S S K A B E T



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



Hvem er vi?
 
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.

Find os på facebooksiden
 'MFD Ungdom' 
Her er du altid velkommen til at stille os
spørgsmål!



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 



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

Få indflydelse i 
MFD Ungdom 

MFD Ungdom til Malerforbundets kongres 2018 



Hvad kræver det?
 
 

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 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. 
 
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.

Vi håber, du har lyst til at være
en del af vores organisation. 



Vores interne spilleregler
i MFD Ungdom

 
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.


