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Velkommen tilbage fra sommerferien 
Dette er første TR-post efter sommerferien. Alle læsere af TR-posten ønskes velkommen 

tilbage til arbejdet.  

 

 

Nye kolleger? – skal være medlemmer! 
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Alle nye kolleger skal være medlem af Uddannelsesforbundet. Som tillidsvalgt kan du give nye 

kolleger, de nødvendige informationer, så de kan melde sig ind. Kig på hjemmesiden under: 

 

Værktøjer til organisering af medlemmer 

 

Meld dig ind i Uddannelsesforbundet 

 
og kontakt evt. sekretariatet. 

 

Alle lærere, vejledere og konsulenter på din arbejdsplads indenfor samme 

overenskomstområde bør være medlem af Uddannelsesforbundet – uanset uddannelse, 

tidligere fagforeningsmedlemskab mv. Hermed styrker vi det faglige og professionelle 

fællesskab på vores arbejdspladser. 

 

 
Opgørelse af arbejdstid 
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Medlemsundersøgelser og undersøgelser blandt tillidsrepræsentanter i Uddannelsesforbundet 

har vist, at mange medlemmer ikke finder opgørelsen af arbejdstid ved normperiodens 

afslutning retvisende. Arbejdsgiverne har ansvaret for at arbejdstid opgøres korrekt. Hvis ikke 

arbejdstiden er korrekt opgjort, risikerer medlemmerne at blive snydt for overtidsbetaling.  

 

Vi skal opfordre jer som tillidsvalgte til at følge op på, om arbejdstiden opgøres korrekt på 

jeres arbejdspladser, hvor normperioden afsluttes i forbindelse med sommerferien.   

     

 
Brug for hjælp til det psykiske arbejdsmiljø på kommunale sprogcentre, 
ungdomsskoler og jobcentre? Rekvirer en konsulent.  
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Konsulentordningen er aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2015.  

 

Læs mere her.  
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Side 2 

 
 

 

Til tillidsrepræsentanter på undervisningsområderne i staten: EUD, AMU, VUC 
og produktionsskoler: Temadag om TR’ernes opgaver ift. og 

indflydelsesmuligheder på MUS-samtaler 
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

  

Temadagen bliver afviklet den 22. september på Tietgentskolen i Odense. Temadagen er 

udviklet af Kompetencesekretariatet i samarbejde med de statslige organisationer på 

undervisningsområdet. 

  

Læs mere information og om tilmelding her.  
 

 

3. liv-kurser – for alle medlemmer, der er 55+  
Af konsulent Birgit Burchardi 

  
I efteråret 2016 har vi følgende tilbud til medlemmer, der er 55+ se beskrivelse og program 

her. 
  
Kurserne afholdes:  
 

Den 21. september i Uddannelsesforbundet 
Den 27. oktober i Aarhus 
Den 22.november i Uddannelsesforbundet 
  
Der optages 25 deltagere pr. hold, og det fordeles efter ” først til mølle-princippet”. Tilbuddet 

er gratis for medlemmer og koster 200 kr. for ægtefæller/samlever. Kurset afsluttes med et 

tilbud om individuel rådgivning i forhold til din efterløn og pension. Så skynd til at blive 

tilmeldt. 
  
 

Pædagogisk Sammenslutning holder Storkursus den 16. - 17. september 
2016 på Hotel Skanderborghus 
Af konsulent Hanne Sylvest 

 

Formålet med kurset er at sætte fokus på de udfordringer, som undervisere dagligt bliver stillet 

overfor både fagligt, pædagogisk og personligt. Tråden i kurset er dels om motivationsarbejde 

og relationsarbejde og dels om smartphones og sociale medier er en hindring i undervisningen. 

Se programmet for kurset her. 

 

Tilmelding på Uddannelsesforbundets hjemmeside fra den 15. august.  

 
 

Presse 
29. juli 2016: Politiken: Lær med Tyskland 

2. august 2016: Jyllands-Posten: Stop aldersdiskriminering paa erhvervsskolerne 

2. august 2016: Information: Psykiske problemer skyld i frafald på ungdomsuddannelser 

 

mailto:jed@uddannelsesforbundet.dk
http://www.hl.dk/tr-mode-nyt-liv-i-mus-samtalen/1162
mailto:bbu@uddannelsesforbundet.dk
http://uddannelsesforbundet.dk/Kurser%20og%20konferencer/Kurser%20og%20konferencer%20for%20alle.aspx
mailto:hsy@uddannelsesforbundet.dk
file:///C:/Users/hmo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/QLEGFLFW/673D4AE72D554D8CB4DA54EE821236F0.pdf
http://www.uddannelsesforbundet.dk/Kurser%20og%20konferencer/Kurser%20og%20konferencer%20for%20alle.aspx#.V6R45Y9OLcs
http://www.uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20mener/2016/290716_Laer%20med%20Tyskland.aspx
http://www.uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20mener/2016/020816_Stop%20aldersdiskriminering%20paa%20erhvervsskolerne.aspx
http://www.uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20i%20pressen/2016/020816_Psykiske%20problemer%20skyld%20i%20frafald%20paa%20ungdomsuddannelser.aspx

