
Kl. 11.00 – 11.15 ..... Velkomst
 v. Birgit Burchardi

Kl. 11.00 – 12.00 ..... Oplæg
 v. formandskabet

Kl. 12.00 – 13.30..... Arbejdet i kommissionen for  
	 2.	generationsreformer	–	med	blik	på		
	 Uddannelsesforbundet	område
 Oplæg ved kommissionsmedlem  
 Per B. Christensen

Regeringen har nedsat en kommission med professor Nina 
Smidt som formand, som skal komme med forslag til re-
former på både arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet. 
Kommissionen sætter bl.a. fokus på ungdomsuddannelses-
området – og dermed en stor del af Uddannelsesforbund- 
ets områder. Et særligt fokus er der på de unge, som ikke 
får en uddannelse. Per B. Christensen har arbejde med og 
har tæt kendskab til mange af Uddannelsesforbundets om-
råder. Han var desuden formand for Lærerkommissionen, 
som rådgav om arbejdstid på det kommunale område.

Kl. 13.30 – 14.30 ..... Frokost

Kl. 14.30 – 15.50 ..... Oplæg ved formandskabet fortsat

Kl. 15.30 – 16.00 ..... Kaffepause

Kl. 16.00 – 18.30 ..... HB-cafeer:
• Aktiv hvervning • Klubarbejde • Om fagbevægelsen efter 
OK21: Er den danske aftalemodel død? • Arbejde i regioner 

Kl. 19.00 ................. Middag

1. 2. 3. 
Mandag tirsdag onsdag

Kl. 08.45 – 09.00 ..... Morgensang

Kl. 09.00 – 13.00 ..... Faglige emner:  

• Statslig selveje eller bare selveje
• Gennemslagskraft som TR
• Selvejende statslige institutioners økonomi
• Seksuel chikane på arbejdspladsen
• Tillidsrepræsentanten mellem jura og forhandling
• Den vanskelige forhandling
• Tillidsrepræsentantens årshjul
• TR's behandling af personoplysninger
• Hjælp dine kolleger, når de rammes af stress

 
Kl. 13.00 – 14.00 ..... Frokost

Kl. 14.00 – 18.00 ..... Faglige emner: 

• Statslige selveje eller bare selveje
• Gennemslagskraft som TR
• Selvejende statslige institutioners økonomi
• Seksuel chikane på arbejdspladsen
• Tillidsrepræsentanten mellem jura og forhandling
• Den vanskelige forhandling
• Tillidsrepræsentantens årshjul
• TR's behandling af personoplysninger
• Hjælp dine kolleger, når de rammes af stress

Kl. 15.00 – 15.30 ..... Kaffepause

Kl. 19.30 ................. Festmiddag

Kl. 09.15 – 10.00 ..... En anderledes morgensang

Kl. 10.00 – 15.00 .....Område	opdelt	program

Temakurset  

Uddannelsesforbundets  
TEMAKURSUS 

den 22.-24.  
november 2021


