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TEMAKURSUS den 22.- 24. april 2020 

Kom og deltag i tre raske dage i Svendborg og få ny viden til handling i dit TR-arbejde 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.  

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.  

 

Deadline for tilmelding er den 13. marts 2020. 

 

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 22. april fra kl. 13.30-15.00. 

TR's behandling af personoplysninger 

Som TR skal du behandle medlemmernes og kollegernes personoplysninger i 

overensstemmelse med Databeskyttelsesloven og -forordningen (GDPR). Her står blandt 

andet, at medlemskab af en fagforening er en følsom personoplysning, som skal behandles 

særligt forsigtigt og fortroligt. Så hvordan gør du det? 

I Uddannelsesforbundet ligger dataansvaret centralt i forbundet. Det betyder, at forbundet har 

ansvaret for, at du er klædt ordentligt på til opgaven – og at du følger vores instrukser. Selve 

instrukserne er udsendt til alle TR’er i februar 2020 og ligger også i TR-håndbogen på 

forbundets hjemmeside. 

På dette faglige emne vil vi gennemgå og uddybe instrukserne. Målet er at give dig så 

konkrete og praktiske retningslinjer som muligt. 

Forud for emnet vil vi indsamle spørgsmål fra deltagerne. På den måde vil der være mest 

mulig tid til at uddybe instrukserne på områder, der er størst behov for. 

OBS! Kurset er obligatorisk, hvis du ikke har været på det tidligere i 2020. 

Underviser konsulent Morten Juul, Uddannelsesforbundet. 
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Merkantilt netværk 

Der har været ønsker om, at afholde et årligt netværksmøde for TR med merkantile interesser 

fra både monoskoler og kombinationsskoler.  

Vi holder mødet på et uformelt niveau, hvor deltagerne sætter dagsordenen med mulighed for 

at komme rundt om aktuelle merkantile udfordringer af generel, faglig, fagretlig, politisk og 

organisatorisk karakter afhængig af deltagernes ønsker. 

Forud for netværksmødet vil vi skrive til de tilmeldte og bede om input, de hver især ønsker 

bliver taget op. 

Underviser konsulent Mette Pust, Uddannelsesforbundet. 

 

Sygefravær og fastholdelse 

Dette faglige emne giver dig muligheder for, at du får ajourført din viden om sygefravær og 

fastholdelse, herunder sygedagpenge og socialt kapitel. Du hører om de vigtigste regler om 

sygefravær og brug af det sociale kapitel i forbindelse med fastholdelsesfleksjob. 

Undervisere konsulenter Anne-Marie Otto og Erling Kure, Uddannelsesforbundet. 

 

Lærerkompetencer 

Kompetenceudvikling og efteruddannelse er et ”must” for alle undervisere og vejledere. Derfor 

er det også en del af alle aftaler og overenskomster på vores uddannelsesområder. Ja, man 

kan endog sige, at det er et betydeligt resultat af overenskomstforhandlingerne, og der er 

tilmed ofte afsat store beløb hertil. 

Derfor er det også vigtigt og lejlighedsvis nødvendigt, at Uddannelsesforbundets medlemmer 

får glæde af disse muligheder. Som tillidsrepræsentant har man væsentlig indflydelse herpå. 

Det gælder både på det statslige, det kommunale og det private område. Hvilke regler gælder 

på de forskellige uddannelsesområder? Hvordan gør man som TR sit bedste for at hjælpe og 

bistå sine kolleger med den rigtige ansøgning? – Den, der giver tilsagn om den ønskede eller 

krævede efteruddannelse. Hvordan får tillidsrepræsentanten optimal indflydelse på indhold og 

omfang af kompetenceudviklingen? Hvordan sikrer TR, at medlemmerne får den ved 

ansættelsen krævede pædagogisk didaktiske uddannelse? 

Disse og andre for tillidsrepræsentanten vigtige spørgsmål om kompetenceudvikling og 

efteruddannelse vil blive besvaret under dette oplæg. 

Underviser konsulent Søren Hoppe Christensen, Uddannelsesforbundet. 
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Politiske caféer ved HB-medlemmer  

Onsdag den 22. april kl. 15.30-17.30.  

 

Der er råd til velfærd – invester i uddannelse.  

Der er råd til at genopbygge og udbygge velfærden. Vores samfund er i det sidste årti, år for 

år blevet rigere. Godt nok er rigdommene blevet ulige fordelt, men vores BNP er steget støt i 

hele det sidste årti. Samtidig er den offentlige sektor total stagneret og er på flere områder sat 

tilbage. 

Hvad er der sket? 

Hvor er pengene henne? 

Er der økonomi til en genopretning? 

Og hvor skal pengene komme fra? 

Hvordan får vi i fagbevægelsen skabt en bevægelse, der sætter denne dagsorden? 

Ved HB-medlem Jan Andreasen. 

 

Faglige klubber på arbejdspladserne 

På især større eller geografisk spredte skoler har der vist sig et behov for at samle 

medlemmerne afdelings- eller adressevis ud over de møder, som TR eller FTR holder for alle 

medlemmer. I denne café vil der være korte oplæg fra TR’ere fra foreninger og sektioner med 

erfaringer med dette arbejde. Efterfølgende vil vi drøfte sammen, hvordan man kan drage 

nytte af faglige klubber til både at styrke dialogen med medlemmerne og til at forstærke det 

sociale sammenhold. 

Ved HB-medlemmer Kirsten Christensen og Peter Ølgaard. 

 

Hvor og hvordan skal Uddannelsesforbundet være i 2025?  

Kom og del dine ideer til 5 årsstrategien for Uddannelsesforbundet med os.  

Ved HB-medlemmer Jesper McCandless, Kasper Hvitved og Lotte Klein. 

 

Uddannelsesforbundet er den rette fagforening for alle vores lærerkolleger 

Vi oplever som TR’ere og kolleger forskellige forhold og barrierer, der gør, at enkelte kolleger 

fravælger muligheden for at være med til at støtte op om fællesskabet og styrke 

sammenholdet. 

Caféen sætter følgende spørgsmål til debat, således at vi sammen kan blive klogere, mere 

synlige og stærkere. (OK-forhandlingerne nærmer sig):  

Hvad er argumenterne for fravalget? 
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Hvordan kan vi tydeligt fjerne barrierer? 

Hvad er de første og bedste tiltag centralt og lokalt? 

Ved HB-medlemmer Gitte Bech Larsen, Jørgen Fick Andersen, Martin Filt og Per Nielsen 

   

Torsdag den 23. april fra kl. 9.00-12.30 og fra kl. 14.00-18.00. 

 

Tillidsrepræsentanten mellem jura og forhandling  

– få styr på hjemlen!  

Det ville være så let, hvis bare der er faste regler for alting på arbejdspladsen, 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 lokalt ved forhandling mellem lederen og tillidsrepræsentanten.  

Men som tillidsrepræsentant er det ofte vanskeligt at overskue de forskellige aspekter i 

sådanne sager. Hvad er juraen, og hvad er til forhandling i en sag!  

Hvad betyder ”hjemmel”.  

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 A og modul B, vælger dette emne.  

Vær opmærksom på at emnet retter sig mod tillidsrepræsentanter ved skoler og andre 

institutioner, hvor forvaltningsloven gælder.  

Emnet er derfor rettet mod tillidsrepræsentanter inden for det kommunale område: 

Kommunale sprogcentre, den kommunale ungdomsskole, jobcentre samt inden for 

det statslige område: VUC, FGU samt EUD-institutioner og andre offentlige 

institutioner, der er omfattet af forvaltningsloven.  
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Emnet giver stort udbytte i din TR-hverdag!  

Undervisere konsulenter Torben Thilsted og Erling Kure, Uddannelsesforbundet. 

 

Tjenstlige samtaler 

Din kollega er indkaldt til tjenstlig samtale – hvad er din rolle som TR i den situation? Hvis 

ledelsen mener, at der er et problem med en medarbejders adfærd eller varetagelse af jobbet, 

kan ledelsen indkalde til en tjenstlig samtale for at få sagen belyst.  

Vi vil gennemgå, hvad en tjenstlig samtale er, og hvilke konsekvenser samtalen kan få. Vi vil 

også gennemgå, hvilke rettigheder og pligter din kollega har. Din rolle, som TR, er vigtig både 

før, under og efter samtalen og vi ser på, hvad du som bisidder skal være opmærksom på. 

Undervisere Annemette Damlund og Lene Hansen, Uddannelsesforbundet.  

 

Statslig selveje eller bare selveje – hvad betyder det for din rolle som TR? 

Har du tænkt over hvad det med selveje betyder for dine og kollegernes rettigheder? 

På dette faglige emne dykker vi ned i de forskellige organisatoriske styreformer inden for 

selveje, der findes på uddannelsesinstitutionerne på Uddannelsesforbundets områder, og hvad 

det betyder for dit arbejde som tillidsrepræsentant. Hvilke betydning har det f.eks. om din 

skole er statsligt selvejet eller bare selvejet for dine kollegers rettigheder og dine muligheder 

for indflydelse? Er der f.eks. forskel i graden af ytringsfrihed og tavshedspligt? Hvad med 

forvaltningsloven? Hvordan er bestyrelsens ansvar i forhold til love mv.? 

Emnet vil være en blanding af præsentation af teori og praktiske øvelser, hvor du kan blive 

klogere på, hvordan du konkret kan arbejde med medlemmernes rettigheder inden for 

rammerne af den styreform, der findes på din institution. 

Dette faglige emne er målrettet for dig, der er på en institutionstype med statslig selveje eller 

selveje, eksempelvis: Erhvervsrettede uddannelser og AMU, VUC, FGU mv.  

Undervisere konsulenter Andreas Bang og Henrik Als, Uddannelsesforbundet.  

  

Lokalløn – hvorfor er det så svært?  

For tillidsrepræsentanter på FOAS’ Almene overenskomst og FOAS’ 

Sprogcenteroverenskomst. 

Dette faglige emne er for de tillidsrepræsentanter indenfor FOAS-området, der enten ikke har 

styr på, hvor stor puljen er på deres skole, og/ eller ikke synes, at de er klædt godt nok på til 

lokallønsforhandlingerne. 

Formålet er, at alle deltagere får klarhed over puljestørrelsen (eller at der er sat en proces i 

gang, der skal lede til afklaringen). Hvis der er gamle midler på skolen, der ikke er blevet 
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udmøntet, skal vi også gerne have et overblik over dette eller over, hvordan vi finder ud af 

det. 

Med det som baggrund diskuterer vi, hvad der skal til, for at alle føler sig godt klædt på til 

forhandlingerne. Det indebærer emner som: 

 Hvad siger reglerne? 

 Hvordan inddrages klubben? 

 Hvad kan der gives tillæg for? 

 Hvordan forbereder man sig til forhandlingen? 

Undervisningen vil være workshop-præget med korte introduktioner, individuelt arbejde og 

gruppearbejde. Deltagerne skal være klar til at delagtiggøre de øvrige deltagere i egne 

lokallønsproblemer og være indstillet på at hjælpe hinanden til at finde gode løsninger. 

Dette faglige emne foregår torsdag formiddag. Underviser konsulent Jette Gade, 

Uddannelsesforbundet.  

 

Lokal forhandling af arbejdstid på det kommunale område (Ungdomsskoler og 

kommunale sprogcentre) 

Få vitaminer til dine drøftelser med ledelsen om arbejdstid.  

Fokus er på dit TR-arbejde og din indflydelse på rammerne for professionelt lærerarbejde. Vi 

arbejder med fornyelse af eller muligheder for indgåelse af lokale aftaler om arbejdstid. 

Vi tager afsæt i den aktuelle situation på din arbejdsplads. Medbring derfor hvad du har på 

papir om arbejdstid, fx lokalaftale, opgaveoversigter, retningslinjer mv.   

Vi ser på:   

 principperne for planlægningen af skoleåret 

 balance mellem opgaver 

 forberedelse som en kerneopgave 

 balance mellem individuel og fælles forberedelse 

 dialog om opgaveoversigt 

Forløbet vil veksle mellem oplæg og øvelser i grupper. Dette faglige emne foregår torsdag 

formiddag. Undervisere konsulenter Lasse Nabe-Nielsen og Lene Bjerre Aagesen, 

Uddannelsesforbundet.  

 

Forhandling af lokal løn på det kommunale område 

Vær bedre forberedt til den næste lønforhandling: afklar dit mandat og overvej dine 

argumenter.  
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Fokus er på dine forberedelser af lønforhandling som TR. 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 og 

hvad kan lønstatistik bruges til? 

 Hvordan sikres reallønnen? 

 Kan ledelsen ensidigt tildele en nyansat et tillæg? 

 Hvilke midler kan du forhandle om? 

 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. Medbring PC/tablet/smartphone. 

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

Dette faglige emne foregår torsdag eftermiddag. Undervisere konsulenter Lene Bjerre 

Aagesen og Lasse Nabe-Nielsen, Uddannelsesforbundet.  

 

Arbejdstid på det statslige område. 

Vi gennemgår det vigtigste forhold om arbejdstidsbestemmelser på det statslige område 

herunder Arbejdstid for tjenestemænd i staten og Lov 409. Vi kommer rundt om de vigtigste 

bestemmelser og konkrete eksempler på lokale arbejdstidsaftaler. 

Vi vil holde emnet på et uformelt niveau, hvor deltagerne sætter dagsordenen med aktuelle 

problemstillinger og eksempler. 

Forud for kurset vil vi skrive til de tilmeldte og bede om input, de hver i sær ønsker bliver 

taget op.  

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

Flemming Jørgensen, Uddannelsesforbundet. 

 

Brusch up-kursus for tillidsrepræsentanter fra erhvervsskoleområdet 

På dette faglige emne gennemgås regler og vilkår på en række områder. Som udgangspunkt 

vil nogle af emnerne være løn, afskedssager, vilkår under uddannelse og TR’s vilkår. 

Når deltagerkredsen er kendt, skriver vi til de tilmeldte og spørger, om der er emner, der 

særligt ønskes prioriteret.  

På baggrund af tilbagemeldingerne sammensættes det endelige program. 
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Dette faglige emne foregår torsdag eftermiddag. Undervisere konsulenter Mette Pust og 

Flemming Jørgensen, Uddannelsesforbundet. 

 

Hvordan man bruger sin personlige gennemslagskraft til bedre 

forhandlingsresultater 

Forhandlerrollen kræver både forhandlingsteknisk viden og personlig gennemslagskraft. 

I denne masterclass stiller vi skarpt på den personlige gennemslagskraft: hvad består den af 

og hvordan styrkes den? 

Strategisk forberedelse, et stærkt mandat og et par staldtips fra præsentationsteknikkens 

verden, er måden at hæve sin personlige gennemslagskraft på som forhandler. 

Teknikker fra forhandlingens, coachingens og præsentationsteknikkens værktøjskasser, giver 

deltagerne en praktisk viden og tilgang til deres egen gennemslagskraft. 

Underviser ekstern konsulent Mette Rix. 

 

Kommunikér visuelt med grafisk facilitering 

Du ved det sikkert godt. Den dominerende ’læringskanal’ er visuel for de allerfleste 

mennesker. Men hvordan får du lige knækket koden til at gøre din undervisning, dine møder 

eller faglige oplæg interessante for deltagerne. Grafisk facilitering, hvor vi kombinerer ord og 

billeder, er et stærk og virkningsfuldt værktøj, når vi vil hjælpe mennesker til at opfatte, 

afkode, lære og huske. Med visualisering skaber vi fælles billeder og fælles sprog, og opnår 

større mening og læring. 

Og hvis du ligesom mange andre, lagde papir og farver i skuffen da du var 8-9 år, så har du 

måske ikke så let ved at skabe de visuelle fortællinger, som du gerne vil. Det gør vi noget ved 

på det faglige emne! Du kommer hjem med idéer og inspiration til enkle og simple figurer og 

illustrationer, der styrker dine kompetencer i forhold til undervisning, formidling og 

kommunikation til medlemmerne. 

Underviser ekstern konsulent Laila Borgvold Larsen. 

 

Med TP får du redskaber, der kan støtte dig i dit TR-arbejde 

Med vores dialogredskaber støttes du i at sætte og nå dine mål.  

Du præsenteres for tilværelsespsykologien (TP), som bygger på dansk og international 

forskning indenfor bl.a. den motiverende samtale og positiv psykologi. Vores redskaber kan 

både anvendes til selvudvikling og dialog i dit arbejde som TR. Anvendelsen sikrer, at fokus 

rettes på målet samt på en tilværelses-kompetence ad gangen. Det giver små succes-

oplevelser, som fører til varige resultater mod det overordnede mål.  
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Vi vil lave øvelser, som du direkte kan anvende i dit arbejde som TR. Du vælger selv en 

udfordring, du gerne vil arbejde med og kommer hjem med en handleplan, du kan få succes 

med. 

Desuden introduceres du - via vores dialog-guide som du får med hjem - til at skabe en 

handlingsorienteret dialog med dine kollegaer om jeres opgaver på arbejdspladsen.  

Underviser ekstern konsulent Susanne Gram-Hanssen. 

 

Brush-up på forhandlingsteknik med afsæt i egne forhandlinger 

Del 1: 

 Jeres virkelighed: hvad er svært, når I forhandler? En analyse af kilderne til 

vanskeligheder i forhandling: Indholdet, processerne, personerne, vilkårene. 

 I grupper á 3 vælger man én af udfordringerne. To interviewer (interviewguide 

udleveres) og den tredje fortæller. En af de to interviewere skriver de spørgsmål ned, 

analysen giver anledning til. 

 Opsamling med eksempler på vanskeligheder. 

 Indsamling af de nedskrevne spørgsmål, som underviseren ser på i pausen. 

Del 2: 

 Oplæg med relevante forhandlingsteknikker tilrettelagt ud fra indsamlede spørgsmål 

Del 3: 

 Tilbage i 3-mands gruppen: Hvilke teknikker kunne være hjælpsomme i casen? 

 Egen-refleksion: Hvad vil jeg hjem og arbejde videre med? 

Underviser ekstern konsulent Malene Rix. 

 

Fredag den 24. april fra kl. 9.00-11.00. 

Fælles oplæg ”Når arbejdsvirkeligheden forandrer sig” ved professor cand. psyk. Lene 

Tanggaard. 


