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Ekstraordinært temakursus den 23.- 24. september 2020 

 

Du skal vælge faglige emner: 

Onsdag 13.30-15.30 (OBS. TR's behandling af personoplysninger er obligatorisk, hvis du 

ikke har deltaget på det i 2020) 

Torsdag 09.00-12.30 

Torsdag 13.30-17.30 

 

Emnebeskrivelser: 

Onsdag den 23. september fra kl. 13.30-15.30. 

 

Deltag i repræsentantskabsmødet 

Hvis du er valgt til repræsentantskabet eller ønsker at overvære mødet uden stemmeret, er 

det muligt. 

 

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. 

Vi vil 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. 

 

Netværk for tillidsrepræsentanter med merkantile interesser 

Emnet er primært møntet på TR med merkantil repræsentation fra såvel det tidligere HL som 

fra Uddannelsesforbundets TR på kombinationsskoler. Andre TR, som er interesserede og kan 

have gavn af deltagelsen, er naturligvis velkomne. Formen er uformel, og I sætter selv  
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dagsordenen med udgangspunkt i, hvilke aktuelle merkantile forhold af generel, faglig, 

fagretlig, politisk og organisatorisk karakter, som I ønsker vi tager op. 

Underviser konsulent Mette Pust, 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 

Uddannelsesforbundet. Følgende vil blive drøftet: 

Hvad forventer medlemmet? 

Hvad er TR’s opgave? 

Hvordan arbejder forbundet og samspillet med TR og medlemmet? 

Lidt om do’s and don’ts på en arbejdsplads. 

Underviser konsulent Sebastian Bach Hansen, Uddannelsesforbundet. 

 

Genforhandling af egne arbejdsvilkår i en ny Corona-hverdag 

I kølvandet på Corona-krisen og de nye måder at arbejde på både som underviser og TR vil 

der for manges vedkommende opstå et behov for at genforhandle egne vilkår. Vi stiller skarpt 

på den enkelte deltagers forandrede hverdag, undersøger hvad der virker, og hvad man gerne 

vil have mindre af og afslutter med at formulere et udspil, der kan fungere som afsæt for en 

mulig forhandling, når man kommer hjem. Der vil derfor være en guidet, personlig 

forberedelse af en kommende forhandling på egne vegne med input om brugbare 

forhandlingsteknikker. 

 

• Forhandling som redskab til at justere egne vilkår så de passer til nye rammer (kort 

oplæg) 

• Corona-erfaringer: et par kollegers eksempler på en ny virkelighed (korte oplæg) 

• Egne erfaringer: Hvad er anderledes i min måde at arbejde på nu? (selvstændigt arbejde) 

• Analyse af forandringerne og prioritering af ønsker til nye, tilpassede arbejdsvilkår 

(selvstændigt arbejde og dialog med makker) 

• Det ambitiøse udspil i forhandling (kort oplæg) 

• Udarbejdelse af forhandlingsoplæg og sparring fra kollega (dialog med makker) 

• Opsummering: Forhandlingen med sig selv og andre om nye arbejdsvilkår (kort oplæg) 

Underviser ekstern konsulent Malene Rix 
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Torsdag den 24. september fra kl. 9.00-12.30 og fra kl. 13.30-17.30. 

 

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.  

Emnet giver stort udbytte i din TR-hverdag!  

Dette faglige emne foregår torsdag formiddag. Undervisere konsulenter Torben Thilsted 

og Erling Kure, Uddannelsesforbundet. 
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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 

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. 

 

Forhandling af lokal løn på det kommunale område 

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

argumenter.  

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? 
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 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. 

Dette faglige emne foregår torsdag formiddag. Undervisere konsulenter Lene Bjerre 

Aagesen og Lasse Nabe-Nielsen, Uddannelsesforbundet.  

 

Brush-up på forhandlingsteknik med afsæt i egne forhandlinger 

Et fagligt emne med afsæt i de forhandlingsteknikker deltagerne har lært på tidligere kurser 

men skræddersyet den enkeltes behov for et brush-up af specifikke temaer. Deltagerne 

forbereder sig ved at tænke over, hvad de synes er vanskeligt i deres forhandlinger som TR. 

Emnet består af tre dele: analyse af egne forhandlinger, brush-up på relevante 

forhandlingsteknikker og udarbejdelse af en strategi for det fremtidige forhandlingsarbejde. 

 

Forberedelse: Hvad er vanskeligt i jeres forhandlinger? Overvej om udfordringerne ligger i 

processen? I det indholdsmæssige? I samarbejdet med de personer, I forhandler med? I 

vilkårene for forhandlingen? 

Del I: 

• Jeres virkelighed: hvad er svært når I forhandler? En analyse af kilderne til vanskeligheder i 

forhandling: Indholdet, processerne, personerne, vilkårene. 

• I grupper analyserer man egne udfordringer ud fra de tre vinkler. Undervejs skrives 

spørgsmål til underviser ned. 

• Fælles opsamling med eksempler på vanskeligheder. 

• Indsamling af de nedskrevne spørgsmål, som underviser ser på i pausen 

Del II: 

• Oplæg med relevante forhandlingsteknikker tilrettelagt ud fra indsamlede spørgsmål 

Del III: 

• Tilbage i gruppen: Hvilke teknikker kunne være hjælpsomme i casen? 

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

Dette faglige emne foregår torsdag formiddag. Underviser ekstern konsulent Malene Rix. 

 

Brush-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. 



 

6 

 

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. 

Undervisere konsulenter Mette Pust og Flemming Jørgensen, 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.  

 

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. 
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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 eftermiddag. Undervisere konsulenter Lasse Nabe-

Nielsen og Lene Bjerre Aagesen, Uddannelsesforbundet 

 

Opgaveoversigten og arbejdstidsopgørelsen – vigtige redskaber til sikring mod det 

grænseløse lærerarbejde! 

Med Lov 409 gav folketinget lærerne nogle værnsregler bl.a. om opgaveoversigten og regler 

om opgørelse af arbejdstiden. Efter vanskelige forhandlinger i såvel 2015 og 2018 fik vi 

omfattende tekstforklaringer til opgaveoversigten.  

Men hvordan fungerer det i praksis?  

Deltag og bliv skarp på, hvordan I reelt kan bruge overenskomstens regler om 

opgaveoversigten og årsopgørelsen. Vi vil sammen udarbejde et minimumskatalog over hvilke 

krav I bør stille og hvad I særligt skal være opmærksomme på! 

Dette faglige emne er rettet mod overenskomster omfattet af Lov 409. 

Dette faglige emne foregår torsdag eftermiddag. Underviser Torben Thilsted, 

Uddannelsesforbundet. 

 

Hvordan kan medlemmerne bruge a-kassen i opsigelsesperioden 

Oplæg ved FTFas og Lærernes a-kasse. 

Undervisere konsulenter fra FTFa og Lærernes a-kasse. 

 

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. 



 

8 

 

Dette faglige emne foregår torsdag eftermiddag. Undervisere konsulenter Anne-Marie 

Otto og Erling Kure, Uddannelsesforbundet.  

 

Mine erfaringer som TR under Corona-krisen – kan jeg bruge dem i fremtiden? Og 

kan forbundet? 

Corona-krisen vendte tingene på hovedet for mange tillidsrepræsentanter. Det stillede store 

krav til at finde nye virtuelle online måder at arbejde på, med både gode og dårlige erfaringer. 

Hvilke af disse erfaringer kan du i dit TR arbejde tage med? Og hvad betyder det overordnet 

for den måde Uddannelsesforbundet arbejder på?   

Vi dykker ned i hvad du som TR kan lære af krisen. Vi vil sammen undersøge muligheder og 

udfordringer i forhold til dit TR arbejde med rådgivning og i opbygningen af netværk og 

relationer. Vores fælles undersøgelse vil være et værdifuldt bidrag til hvordan 

Uddannelsesforbundet overordnet kan ændre tilgangen. 

Kurset vil starte med en præsentation af nogle af de generelle erfaringer, og vil derefter – 

gennem online præsentationer – høre hvordan 1-2 andre faglige forbund har lært af krisen og 

om deres planer i fremtiden. Dernæst vil vi udveksle erfaringer på tværs af vores skoleformer 

og derpå sammen vurdere, hvilke vi kan tage med videre.  

Underviser konsulenter fra Uddannelsesforbundet. 

 

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.  

 


