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TEMAKURSUS den 23.- 25. maj 2018 

Kom og deltag i tre raske dage i Svendborg med mange spændende, faglige emner og få 

udvidet dit faglige og sociale netværk. Det er med stor fornøjelse, at Uddannelsesforbundet 

udbyder temakursus på Hotel Svendborg. 

De udbudte valgfrie faglige emner er en blanding af overvejende nye og et par genopslag. Den 

”røde tråd” er: Værktøjer til forbedring af TR’s handlemuligheder 

Temakurset er en del af Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentantuddannelse for 

foreningsformænd og tillidsrepræsentanter. Derudover er bestyrelsesmedlemmer i foreninger 

og sektioner, som ikke er tillidsrepræsentanter, også velkomne på temakurset.  

Husk at printe din bekræftelse ud, som du får på mail, så du kan huske, hvad du har valgt.  

 

Deadline for tilmelding er den 20. april 2018. 

 

Kursusafgift: 

Deltagere fra sektionerne skal ikke betale kursusafgift for deltagelse i temakurset. 

For deltagere fra lokalforeningerne skal arbejdspladsen eller lokalforeningen betale for 

deltagelsen i temakurset.  

 

 

 

Emnebeskrivelser: 

Onsdag den 23. maj fra kl. 13.30-15.00 

 

Deltag i repræsentantskabsmødet 

I år afholder vi forbundets repræsentantskabsmøde sammen med temakurset. For dem som 

ikke er valgt til repræsentantskabet, er det muligt at overvære mødet uden stemmeret. 

 

Motivation som drivkraft – en analyse af egne roller og arbejdsopgaver 

En vigtig del af at sikre sig et balanceret arbejdsliv er, at man justerer løbende og forhandler 

sig til vilkår, der passer til det, man har tid og lyst til at bidrage med. En måde at analysere sin 

egen situation på kan være, at bruge en psykologisk teori, selvbestemmelsesteorien, som linse 

til at forstå hvad man synes fungerer bedst i ens arbejdsliv og hvorfor, og hvor der eventuelt 

skal justeres. Vi ser på hvordan motivation kan komme både udefra og indefra og laver et 

øjebliksbillede af deltagernes motivation som både TR og ansat, baseret på SDT (Self 

Determination Theory af Deci og Ryan). v/ekstern konsulent Malene Rix. http://malenerix.dk/ 

 

Digitalisering i undervisningen 

I uddannelsessystemet lovprises det digitale potentiale, men det er så som så med 

dokumentationen af den læringsmæssige værdi. Hvordan skal vi forholde os til det digitale, 

måden vi underviser i det på, og håndterer det fagligt? 

• Hvilke argumenter har det politiske system budt på siden 1984, når det kommer til 

digitalisering? 

• Hvilke evidensformer har været benyttet til at legitimere forskellige digitale investeringer? 

• Hvordan forandrer digitaliseringen videnspraksis hos undervisere og andre professioner? 

 

Oplæg med efterfølgende plenumdrøftelser v/Jesper Balslev, lektor ved Københavns 

Erhvervsakademi. http://www.jesperbalslev.dk/ 

 

Han har netop udgivet bogen "Kritik af den digitale fornuft i uddannelsessystemet", som er 

baseret på hans ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet. Oplægget tager udgangspunkt i 

hans forskning med særligt fokus på erhvervsuddannelserne og de øvrige 

ungdomsuddannelser. 

http://malenerix.dk/
http://www.jesperbalslev.dk/
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Forskelsbehandling  

Hvad er forskelsbehandling? Kan man opsige en fleksjobber og hvad med ældre kollegaer?  

Desværre sker der rigtigt mange opsigelser på vores overenskomstområde og det kan være 

svært at overskue om opsigelserne er saglige i forhold til særlovgivningen.  

 

Kom og bliv klogere på: 

 

- Hvad er forskelsbehandling i juridisk sammenhæng 

- Hvad siger loven? 

- Forskellen mellem ligebehandling og forskelsbehandling i juridisk sammenhæng 

- Retspraksis på området og godtgørelsesniveau 

- Hvad gør Uddannelsesforbundet?  

 

Bliv klædt bedre på til, hvad du som TR skal være opmærksom på.  

v/konsulent Gitte Sauerberg, Uddannelsesforbundet. 

 

De vanskelige personsager 

Som TR kan du opleve helt særlige udfordringer, når en kollega ikke trives på arbejdspladsen. 

Det kan skyldes, at kollegaen ikke trives med chefen, en kollega eller at en bestemt situation 

har udløst en konflikt. 

Hvad skal du som TR være særlig opmærksom på? 

Hvordan kan du bruge Uddannelsesforbundet? 

Med udgangspunkt i en eller flere cases arbejdes der med de konkrete problemstillinger og 

mulige løsninger. Medbring gerne din egen case. v/konsulent Erling Kure, 

Uddannelsesforbundet. 

 

 

Politiske caféer ved HB-medlemmer: 

Onsdag den 23. maj kl. 15.30-17.30 

 

 

Torsdag den 24. maj fra kl. 9.00-12.30 og fra kl. 14.00-18.00. 

 

Formiddag: Effektivt samarbejde – forhandling som kommunikationsform 

(Baglandet) 

På dette faglige emne undersøger vi de udfordringer, der findes i samarbejdet med 

medlemmerne, bl.a. hvordan man organiserer og faciliterer møder med baglandet og opnår et 

godt og fleksibelt mandat. Forhandlingsteknik kan bruges i mange af disse uformelle 

situationer, så vi gennemgår nogle konstruktive greb og laver en analyse af det strategiske 

arbejde med baglandet. En opskrift til effektiv og involverende ledelse af møder og 

forhandlinger med baglandet afprøves. v/ekstern konsulent Malene Rix. http://malenerix.dk/ 

 

Eftermiddag: Effektivt samarbejde – forhandling som kommunikationsform 

(Ledelsen) 

På dette faglige emne undersøger vi de udfordringer, der findes i samarbejdet med ledelsen, 

både i dagligdagen og til konkrete forhandlingsmøder. Vi gennemgår forhandlingsprocessens 

faser og ser på hvilke greb, der kan anvendes for maksimal indflydelse og gode, holdbare 

resultater. En opskrift til effektiv og konstruktiv kommunikation og facilitering af 

forhandlingsmøder afprøves, og vi undersøger både klassiske faldgruber og gode råd til at 

håndtere modvind i forhandlingssituationer. v/ekstern konsulent Malene Rix. 

http://malenerix.dk/ 

http://malenerix.dk/
http://malenerix.dk/
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Robuste fællesskaber 

Dette faglige emne handler om hvordan vi støtter unge og voksne i at blive robuste, så de kan 

klare de små og store udfordringer, som de møder i livet – især når livet er svært. Samtidig vil 

det blive belyst, hvordan måden vi er sammen på, påvirker udviklingen af robusthed, og 

hvordan vi kan opbygge robuste fællesskaber.  

Der vil blive serveret praktisk viden om tanker, følelser og hjernen, som blandt andet kan 

bruges til at forebygge konflikter og stress i en turbulent hverdag i en tid med store 

udfordringer. Det er viden, som har stor betydning for, hvordan unge og voksne lærer. 

v/ekstern konsulent Charlotte Frese. https://robusthed.dk/forside/ 

 

Positionering og kommunikation 

I hverdagen har du mindst tre roller på din arbejdsplads. Du er medarbejder, kollega og 

tillidsrepræsentant. 

Du skal kunne håndtere alle tre roller, og ikke mindst rollen som tillidsrepræsentant, og 

dermed ligeværdig forhandlingspart i forhold til chefen, kan give udfordringer. Selv om I er 

ligeværdige er I ikke altid jævnbyrdige. 

Vi vil sætte fokus på, hvilke positioner og strategier du og din leder typisk anvender i forhold 

til konflikter/ forhandlinger og vi arbejder med, hvordan du som tillidsrepræsentant kan 

håndtere forskellige situationer. v/ekstern konsulent Tim Lund-Jensen. http://www.timout.dk/ 

 

Mobilisering - Få flere kolleger til at engagere sig i det faglige arbejde 

Vi sætter fokus på hvordan I kan styrke det faglige fællesskab på arbejdspladsen og hvordan I 

kan brede engagementet ud, så TR ikke står alene med ansvaret. Hvordan sætter vi fokus på 

det attraktive fællesskab og hvordan ’møder’ vi de uorganiserede/tavse/uinteresserede 

kolleger på deres præmisser? Sammen udforsker og eksperimenterer vi med konkrete 

indsatsmuligheder således at de bliver vinklet i f. t. din virkelighed på din arbejdsplads. 

Det får du med hjem: 

 Idéer til hvordan du engagerer såvel medlemmer som ikke-medlemmer i det faglige 

arbejde på din arbejdsplads 

 Idéer til hvordan I sammen sætter fokus på det attraktive fællesskab 

Processen faciliteres v/ekstern konsulent Troels Bom. http://troelsbom.dk/ 

 

Kulturforandringer i overgangen til FGU 

FGU’en er ved at blive dannet, og der er mange ting der stadig svæver i luften. Skal du f.eks. 

have en ny chef eller møde ind et nyt sted? Men en ting er sikkert. Du skal have nye kollegaer 

og skal arbejde sammen med nye faggrupper med en anderledes tilgang til undervisning.  

Med FGU’en dannes noget helt nyt: En ny organisation med en ny fælles kultur, et fælles 

sprog, fælles referencer, og bredt samarbejde blandt forskellige faggrupper. Det bliver en stor 

og spændende udfordring at få de forskellige faggrupper til at arbejde sammen.  

Uddannelsesforbundet er meget opmærksom på at FGU’en bliver en god skole for eleverne og 

en god arbejdsplads for lærerne. Vi mener at dannelsen af en ny fælles kultur på FGU’en er hel 

central for at dette kommer til at ske. Som TR’er er du meget vigtig i denne proces!  

På dette faglige emne bliver du klædt på til at bidrage konstruktivt til at danne en ny fælles 

kultur. Vi håber, at du tager en viden med dig om:  

 Hvad er en fusion - og hvilke ændringer – organisatorisk, kulturelt, social og 

psykologisk – det kan medføre 

 Regler og lovgrundlag om fusioner 

 TR’s rolle og relationer – hvilke muligheder og redskaber har du til at bidrage til de 

gode løsninger - overfor ledelsen og med kollegaerne. 

 

https://robusthed.dk/forside/
http://www.timout.dk/
http://troelsbom.dk/
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v/direktør Steffen Lund, EUC Nordvestsjælland med solide erfaringer med fusioner og 

konsulent Henrik Als, Uddannelsesforbundet. 

 

Sygedagpenge og sygefravær   

Sygedagpengeloven og sygefravær giver i stigende grad anledning til udfordringer på 

arbejdspladserne.  

 

Det er derfor vigtigt, at TR kender de vigtigste regler i sygedagpengeloven og praksis på 

området. 

Hvordan kan TR være med til at sikre arbejdspladsens økonomi ved sygefravær? 

Hvordan vejleder TR bedst en sygdomsramt kollega? 

Hvornår skal du lave en aftale om socialt kapitel? 

Få svar på disse spørgsmål og meget mere! – på dette faglige emne om sygefravær.  

v/konsulent Erling Kure, Uddannelsesforbundet. 

 

Forhandling af løn på det kommunale område 

Bliv bedre klædt på til at arbejde med den lokale løn i din medlemskreds og over for ledelsen.  

Vi sætter fokus på forberedelse af lønforhandling. Derudover arbejder vi med planlægning af 

processer, med forhandlinger og med mandatskabelse. 

Vi ser bl.a. på: 

 Hvilke informationer har du adgang til, og hvilke har du brug for? 

 Hvordan ser niveauet for lokalløn ud f.eks. sammenlignet med lærere i folkeskolen? 

 Hvordan sikres reallønnen? 

 Hvad kan lønstatistik bruges til? 

 Kan ledelsen ensidigt tildele en nyansat et tillæg? 

 Hvad er tilbageløbsmidler og det økonomiske råderum? 

 Hvad kan du bruge et årshjul til, og hvordan bruger du viden fra MED-udvalg?  

 Hvordan og hvornår inddrages medlemmernes holdninger? 

 Hvordan tilpasses information og tilkendegivelser over forhandlingsforløbets faser?    

 

Forløbet vil veksle mellem oplæg og øvelser/gruppearbejde. Tag PC eller tablet med. 

v/konsulenter Lene Bjerre Aagesen og Lasse Nabe-Nielsen, Uddannelsesforbundet. 

 

Lokale lønforhandlinger på EUD-området 

Det såkaldt nye lønsystem har efterhånden fungeret i en årrække på erhvervsskoleområdet. På 

en del skoler har de lokale lønforhandlinger gennem de seneste par år haft en mindre rolle på 

dagsordenen, hvor det især er arbejdstiden, der har været i fokus. 

Samtidig har mange tillidsrepræsentanter oplevet, at ledelser henviser til en presset økonomi, 

som begrundelse for ikke at udbygge den lokale løndannelse. 

De lokale lønforhandlinger er imidlertid afgørende for reallønsudviklingen. CFU-forliget 

rummede en forventning om, at den lokalt betingede lønudvikling skulle udvise en stigning på 

2,1 % i perioden 2015-18. Det udgjorde næsten 1/3 af den forventede samlede lønudvikling. 

Vi vil desuden beskrive den forventede lokale lønudvikling aftalt ved OK18. 

På dette faglige emne vil vi give en indføring i de centrale rammeaftaler om nye lønsystemer 

samt overvejelser og argumenter omkring lokale løntillæg – både i forhold til ledelse og 

forening. 

Derudover vil vi rette blikket mod lønstatiske oplysninger, herunder hvorledes disse 

oplysninger kan anvendes i forberedelsen og argumentationen i forhandlingen. 

Forløbet vil veksle mellem oplæg og øvelser/gruppearbejde. Vi opfordrer jer til at medbringe 

egen computer/tablet, så I har adgang til bl.a. lønoverblik og dermed løndata fra jeres 

arbejdsplads. 

v/konsulenter Lene Vibjerg og Flemming Jørgensen, Uddannelsesforbundet. 
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Tjenstlige samtaler 

Når der opstår et problem med en kollegas varetagelse af jobbet eller adfærd på 

arbejdspladsen, så har ledelsen forskellige muligheder for at håndtere problemet. En af 

mulighederne er at indkalde kollegaen til en tjenstlig samtale.  

Vi vil gennemgå, hvad en tjenstlig samtale er, og hvilke sanktionsmuligheder og konsekvenser 

samtalen kan få, herunder også hvilke rettigheder og pligter kollegaen har i den forbindelse. Vi 

vil også gennemgå tillidsrepræsentantens rolle, som bisidder. 

v/konsulenter Christina Bohmann og Gitte Sauerberg, Uddannelsesforbundet. 

 

Tillidsrepræsentanten mellem jura og forhandling  

Det ville være så enkelt, hvis bare der var faste regler for alting, men sådan ser det ikke ud i 

tillidsrepræsentantens verden.  

Når der opstår en konkret faglig sag på en arbejdsplads, sker det meget tit, at sagen har nogle 

juridiske og arbejdsretlige aspekter, men samtidig opleves som en meget lokal sag, der bør 

løses på arbejdspladsen.  

Som tillidsrepræsentant er det ofte vanskeligt at overskue de forskellige aspekter i en sag.  

Det er formålet med dette faglige emne, at deltagerne bliver bedre klædt på til at arbejde med 

de forskellige sager på arbejdspladsen som interessevaretager, regelvogter og lokal 

forhandler.  

Vi fremlægger et forslag til en model for, hvordan tillidsrepræsentanten kan arbejde med de 

konkrete sager.  

Emnet vil beskæftige sig med den arbejdsretlige ramme for tillidsrepræsentantarbejdet 

(lovgivningens og overenskomsternes betydning) og forskellige måder at arbejde med sager 

på.  

Der vil blive vekslet mellem oplæg og arbejde med cases. Det anbefales, at TR, der for nylig 

har gennemført modul 1A og modul 1B, vælger dette emne.  

Emnet retter sig især til tillidsrepræsentanter ved skoler, VUC’er og andre institutioner, hvor 

forvaltningsloven gælder. Men alle vil kunne få stort udbytte af emnet. 

v/konsulenter Torben Thilsted og Annemette Damlund, Uddannelsesforbundet. 

 

 

Fredag den 25. maj fra kl. 9.00-11.00. 

 

Stress – Når vilkår vælter trivsel  

Der sættes fokus på, hvordan vi bedst forstår stressreaktionen i det moderne arbejdsliv. 

Derudover præsenteres en fasemodel, som beskriver de fem faser fra trivsel til alvorlig stress, 

og vi ser på, hvilke opgaver de fem faser kalder på hos lederen og TR. Afslutningsvis kommer 

vi kort omkring psykologisk sikkerhed. 

v/ekstern konsulent Malene Friis Andersen, Ph.d., cand.psych.aut. forsker og 

organisationspsykolog. www.malenefriisandersen.dk  

 

 

http://www.malenefriisandersen.dk/

