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TEMAKURSUS den 10.- 12. april 2019 

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: Kom og få ny viden til handling i dit TR-arbejde 

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 17. marts 2019. 

 

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 10. april 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. 

 

EUD-aftalen ”Fra folkeskole til faglært” 

Dette faglige emne vil opdatere dig på den politiske EUD-aftale, som blev indgået i november 

2018. Du vil både få viden om status for implementering og udmøntning af EUD-aftalen, og vi 

vil i fællesskab sætte spot på mulige forskydninger i opgave og samarbejdsflader – og de 

betydninger, de kan tænkes at få. 

Underviser konsulent Gry Søegaard, Uddannelsesforbundet. 

 

En sags vej igennem organisationen 

Et medlem bliver sagt op – og hvad så! 

Et medlem, som bliver sagt op, har en række forventninger til sin tillidsrepræsentant og til 
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Uddannelsesforbundet. Følgende vil blive drøftet: 

Hvad forventer medlemmet? 

Hvad er TR’s opgave? 

Hvordan arbejder forbundet og samspillet med TR og medlemmet? 

Underviser konsulent Sebastian Bach Hansen, Uddannelsesforbundet. 

 

Positivt Pral – fortæl om dine succeser 

De sociale medier svømmer over med mere eller mindre ”ydmygt pral”, men hvordan går det 

med at vise og værdsætte de gode resultater, man skaber i hverdagen? For at få en god løn og 

adgang til flere af de opgaver, man helst vil have, så skal der forhandles. Det man handler 

med, er bl.a. de evner og færdigheder man har, de resultater man opnår, den effekt ens 

arbejde har.  At fortælle om sine succeser kan være en udfordring, fordi en række fordomme 

og forventninger står i vejen. Kvinder skal ikke prale. Jyder er notorisk underspillede. Vi 

undersøger, hvordan den enkelte viser verden, hvad de er stolte af, og ”træner” evnerne til at 

prale på en positiv måde. 

Underviser ekstern konsulent Malene Rix, www.Malenerix.dk. 

 

Medlemmerne nærmer sig pensionsalderen og hvilke spørgsmål rejser det hos TR 

Som TR kan du få spørgsmål fra dine medlemmer der nærmer sig pensionsalderen. 

Spørgsmålene kan være mange, når den resterende tid på arbejdsmarkedet bliver kortere.  

Hvor meget? Hvornår? Og hvor længe? Der er mange spørgsmål, når der skal planlægges 

økonomi som pensionist.  

Det handler først og fremmest om at skabe overblik, så den enkelte ved, hvad de har af 

midler, og hvornår de skal i spil.  

Vi anbefaler, at pensionsøkonomien planlægges i god tid. Det giver en mulighed for at 

optimere pensionsøkonomien, så den enkelte får det bedste udgangspunkt for at opnå planer 

for et godt liv på pension.  

PFA og Lærernes Pension vil gerne give dig inspiration til, hvordan du som TR kan forholde dig 

til de spørgsmål, udfordringer og muligheder, der melder sig. Både før og efter en kolleger 

lukker døren til arbejdspladsen for sidste gang.  

Underviser kundechef Claus Jens Hansen, PFA og en rådgiver fra Lærernes Pension. 

 

Onsdag den 10. maj kl. 15.30-17.30. 

Politisk paneldebat om OK18 med Mona Striib, formand for FOA og for Forhandlingsfælles-

http://www.malenerix.dk/
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skabet på det kommunale og regionale område, Per Olsen, formand for LO Hovedstaden og 

Jonathan Simmel Olsen, erhvervsskolelærer på TEC og faglig aktiv.  

Der er lagt op til en paneldebat, der går i en engageret dialog med deltagerne på temakurset 

om oplevelser og erfaringer fra OK18, og hvordan vi fastholder gejst og sammenhold i 

fagbevægelsen fremover.  

 

Torsdag den 11. april fra kl. 9.00-12.30 og fra kl. 14.00-18.00. 

 

TR’s rolle i overgangen til FGU 

Åbningen af de nye FGU institutioner står for døren – hvad betyder det for din rolle som TR?  

Vi dykker ned i, hvilken rolle du kan spille ved opstarten af FGU institutionen i august og 

hvordan du kan være med til at få etableret et godt fagligt sammenhold på arbejdspladsen. Vi 

vil arbejde med rammerne for valg af tillidsrepræsentanter og opbygning af en klub på 

arbejdspladsen. 

Samtidig kommer vi også godt omkring, hvordan du som TR frem til 1. august og i de første 

måneder af FGU’en kan være med til at skabe en god FGU, herunder hjælpe dine nuværende 

og nye kolleger med de mange spørgsmål, der kan opstå relateret både til 

virksomhedsoverdragelsen, til indholdet af FGU’en og til vilkårene generelt for arbejdet på 

FGU’en. 

Dette faglige emne er for tillidsrepræsentanter, der skal virksomhedsoverdrages til 

en FGU-institution. Derfor opfordrer vi alle, der overgår til FGU til at tilmelde sig. Det 

foregår hele torsdagen.  

Undervisere konsulenter Amalie Ferdinand og Henrik Als, Uddannelsesforbundet. 

 

TR’eren mellem jura og forhandling  

– få styr på hjemlen!  

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

tillidsrepræsentantens verden.  

Man kunne derfor tro, at alt er til forhandling uden smålig skelen til fagretlige og 

forvaltningsretlige regler, kutymer og sædvaner. Bare man er to, der kan blive enige!  

Men sådan ser det heller ikke ud!  

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 – lederen og tillidsrepræsentanten imellem.  
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Men som tillidsrepræsentant er det ofte vanskeligt at overskue de forskellige aspekter i 

sådanne sager.  

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.  

Vær opmærksom på at kurset retter sig mod tillidsrepræsentanter ved skoler, VUC’er og andre 

institutioner, hvor forvaltningsloven gælder. Dagen giver stort udbytte i din TR-hverdag! 

Undervisere konsulenter Torben Thilsted og Annemette Damlund, Uddannelsesforbundet. 

 

”Motivation og effektivitet i arbejdet som tillidsvalgt – hvad har du brug for?” 

Det faglige emne tager udgangspunkt i en undersøgelse af den enkelte TR’s situation, og hvad 

der skal til for, at man kan og vil fortsætte arbejdet som TR. I en tid med store og hyppige 

forandringer på uddannelsesområdet både lokalt og nationalt er det vigtigt, at man som 

tillidsvalgt får den rigtige støtte og opbakning til at håndtere de udfordringer, det medfører i 

arbejdet med at repræsentere kollegerne. Formålet er dels, at den enkelte deltager ”gør 

status” og identificerer, hvad de har brug for fra ledelsen, fra kollegerne og fra 

Uddannelsesforbundet, og dels at formulere behovene som forhandlingsoplæg, som deltagerne 

kan arbejde videre med derhjemme. 

Det vil være en blanding af korte oplæg, en del refleksion og arbejde med egen situation og 

gruppediskussioner omkring centrale emner. Arbejdet sættes i en forhandlingsteknisk ramme 

og bliver dermed både en afklaring og et stykke praktisk forberedelsesarbejde. 

 

Program 

Del 1: Hvad er min drivkraft som TR? Hvad er status pt? 

 Oplæg fra et par deltagere om TR-rollen og deres motivation 

 Hvad er min drivkraft som TR? – refleksion og deling i grupper 

 Hvad er mit motivations-niveau i dag? – individuel opgave 

Del 2: Hvilken hjælp og støtte har jeg brug for i mit arbejde som TR? 
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 Fra ledelsen: Hvis jeg skal være en effektiv og konstruktiv samarbejdspartner, hvad har 

jeg så brug for fra ledelsen? – gruppesamtale og personlig konklusion/udspil 

 Fra kollegerne: Hvis jeg skal repræsentere jer effektivt, hvad har jeg så brug for fra 

jer? – oplæg om mandat og påvirkningsarbejde. Personlig konklusion/udspil 

Del 3: Hvad har jeg brug for fra Uddannelsesforbundet? 

 Ønskeliste? – gruppearbejde og formulering af ønsker og input til forbundet (indsamles) 

Underviser ekstern konsulent Malene Rix, www.Malenerix.dk. 

 

Selvejende statslige institutioners økonomi 

Hvorledes kan årsrapporten anvendes i forhold til arbejdspladsens budget og økonomi af TR. 

Hvilke dele af årsrapporten kan TR anvende til at få gennemslagskraft og indflydelse på 

skolens prioriteringer. Der ses på årsrapportens opbygning, indhold, anvendelse af nøgletal, 

samt benchmarking med andre institutioner.  

Underviser ekstern konsulent, direktør Steffen Lund. 

 

Den nye ferielov  

Den nye ferielov gælder fra 1. september 2020 og får betydning for alle lønmodtagere på 

arbejdsmarkedet. Den vigtigste ændring er, at vi overgår til såkaldt samtidighedsferie, som 

betyder, at man fremover optjener og afholder ferie samtidig. Selvom samtidighedsferie først 

starter d. 1. september 2020, er der allerede fra 1. januar 2019 trådt en overgangsordning i 

kraft, som bygger bro hen imod den nye ferieordning. 

Du vil få en grundig gennemgang af de nye regler og den overgangsordning, som allerede får 

betydning for ferien i 2020. Det er kun de 5 ferieuger, som er sikret gennem ferieloven, der er 

omfattet af den nye ferielov. Reglerne for den 6. ferieuge fremgår af overenskomsterne og 

bliver også gennemgået særskilt på dagen.   

Underviser chefkonsulent Peter Salling Petersen, Djøf. 

 

TR og persondata 

Som tillidsrepræsentant kommer du i berøring med personoplysninger på de kollegaer, du er 

valgt for. Med en ny databeskyttelseslov og EU’s databeskyttelsesforordning i 2018 er der 

kommet ekstra fokus på, at personoplysninger skal beskyttes bedst muligt. Så hvad må du 

som tillidsrepræsentant modtage, opbevare, bruge og videregive af personoplysninger? 

Der vil være tale om en case-baseret gennemgang af Datatilsynets vejledninger og 

Uddannelsesforbundets anbefalinger. Der vil desuden være tekniske råd om kryptering, 

sletning og lignende. 

http://www.malenerix.dk/
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Undervisere konsulenter Lene Vibjerg og Morten Juul, Uddannelsesforbundet.  

 

Få styrket den lokale kommunikation med medlemmerne  

Vil du gerne i gang med at skrive til dine medlemmerne i den lokale klub eller forening? Eller 

ønsker du at blive bedre til det? Så er dette faglige emne noget for dig. Vi diskuterer, hvordan 

du som TR’er eller foreningsformænd kan holde medlemmerne ajour med lokale forhold ved at 

bruge nyhedsmails og måske en Facebook-gruppe.  

Du får tips og tricks til at komme i gang med at skrive. Vi ser på hvilke emner, der kunne være 

interessante at få informeret om og måske inddraget medlemmerne i. Lige som vi diskuterer, 

hvornår det er mest hensigtsmæssigt at bruge mails, og hvad Facebook kan bidrage med, når 

du skal engagere dine kolleger. Desuden får du et hurtigt indblik i, hvordan forbundets 

centrale medier bliver brugt.  

Der er indlagt tid til, at du kan komme i gang med skrivearbejdet eller oprette en ny 

Facebookgruppe. Så medbring gerne computer. Ellers har vi papir og pen i lokalet. 

Underviser ansvarshavende redaktør og leder af kommunikationsenheden Inge Gleerup, 

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 forhandlingsanledninger 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. 

Dette faglige emne foregår torsdag eftermiddag. Undervisere konsulenter Lene Bjerre 

Aagesen og Lasse Nabe-Nielsen, Uddannelsesforbundet.  
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Hvordan får Uddannelsesforbundet indflydelse på integrations- og 

danskuddannelsespolitikken – kan vi skubbe den i en anden retning? 

Integrationen i Danmark er pt udsat for et paradigmeskift, der fx nedtoner job, uddannelse og 

danskkundskaber ift. opholdstilladelse og i stedet har fokus på hjemsendelse. Paradigmeskiftet 

har stor politisk opbakning på Christiansborg, men såvel arbejdsgiverorganisationer som 

fagforeninger er begyndt at råbe vagt i gevær overfor de nye stramninger. Arbejdsgiverne står 

nemlig samtidig over for udfordringer med at få tilstrækkelig arbejdskraft.  

Dette er bagtæppet for den ophobning af problemer, som danskuddannelsen i øjeblikket er 

ude for (som fx udbud, brugerbetaling og atomisering af tilbuddene til udlændingene om at 

lære dansk). 

Uddannelsesforbundet arbejder på mange fronter på at påvirke situationen, og vil gerne gøre 

endnu mere. Dertil har vi brug for jeres gode ideer til, hvilke argumenter og indsatser vi skal 

sætte i værk for at være med til at dreje det politiske fokus i integrationsdebatten. 

Det kan være indsatser som: Kommunikation, udformning af en integrationspolitik, 

synliggørelse via en høring osv. 

Temaet bliver udformet som en workshop, hvor vi efter et eller flere oplæg vil inddele 

deltagerne efter interesser og igangsætte fælles brainstorms og anden ideudvikling.  

Workshoppen indledes af integrationskonsulent og forfatter Hans Lassen, der lige har 

færdiggjort en ph.d med titlen ”Integration er bedre end sit rygte”. 

Dette faglige emne foregår torsdag formiddag. Undervisere leder af uddannelses-og 

arbejdsmarkedspolitisk afdeling Tina Bøgehave Christiansen og konsulent Jette Gade, 

Uddannelsesforbundet. 

 

De merkantile er kommet … og hvad så? 

Flere tillidsrepræsentanter fra det merkantile område har efterlyst en indføring i 

Uddannelsesforbundets verden. På dette faglige emne giver vi dig lejlighed til at stifte 

bekendtskab med Uddannelsesforbundets struktur og TR-arbejde. Efter endt dag vil du kunne 

begå dig i strukturen, som en fisk i vandet. 

1. Hvordan er TR-arbejdet struktureret i Uddannelsesforbundet? 

2. Hvad er formålet med de lokale foreninger på skolerne – hvorfor er de der og hvad 

bruges de til? 

3. Hvad er TR’s rolle lokalt og centralt? 

4. Hvor kan TR hente information, faglig hjælp og sparring? 

5. Hvordan får TR indflydelse lokalt og centralt? 

Emnet vil veksle mellem oplæg, debat og gruppearbejde. 
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Det henvender sig især til tillidsrepræsentanter på det merkantile område – men også til 

tillidsrepræsentanter på kombinationsskolerne, hvor det merkantile og det tekniske område er 

sammenlagt. 

Vi opfordrer alle merkantile tillidsrepræsentanter til at deltage. 

Hvis du tilmelder dig dette faglige emne, vil vi forud for forløbet skrive til dig, så du får 

mulighed for at supplere med emner og spørgsmål, som du ønsker bliver taget op på dagen. 

Dette faglige emne foregår torsdag eftermiddag. Undervisere konsulenter Mette Pust og 

Flemming Jørgensen, Uddannelsesforbundet. 

 

Fredag den 12. april fra kl. 9.00-11.00. 

Fælles oplæg ”Working Poor Roadtrip” ved fotograf Søren Zeuth og journalist Peter 

Rasmussen. 


