
Oplæg om ny TR-uddannelse 
- samt øvrige budskaber fra HB

Odense den 5. - 6. oktober 2022



Undersøgelse af gennemførelse 

af TR-uddannelse

 Der er undersøgt TR’ere valgt fra 2009 til 2020, der fortsat er aktive som 
TR’ere. 

 Der er 44 TR’ere, der er valgt i 2021-2022 og derfor ikke nødvendigvis 
haft mulighed for at deltage i grunduddannelsen og 

 7 valgt før Uddannelsesforbundets oprettelse og er derfor formentlig 
uddannet i de tidligere forbund og som derfor ikke indgår i dette 
overblik.

 Ud af de 255 TR’ere valgt fra 2009 til 2020, der forsat er i funktion har 
204 deltaget i den nuværende grunduddannelse modul 1A og 1B.

 51 har dermed ikke gennemført 1A og 1B (34 EUD, 17 sektion)

 14 var med på introdagen

 10 har deltaget på modul 1A uden at deltage på modul 1B

 17 har deltaget på modul 1B uden at deltage på modul 1A

 Enkelte har deltaget på modul 2, 3 og/eller 4
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Deltagelse på 

overbygningsmoduler
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Modul 2

 56 har været visiteret til modul 2, af dem har: 

 33 har deltaget i modul 2 

 5 mangler enten modul 1A eller 1B

 28 har deltaget i 1A, 1B og modul 2

Modul 3

 37 har været visiteret til modul 3, af dem har 

 22 har deltaget i modul 3 

 2 mangler enten modul 1A eller 1B

 3 mangler modul 2

 18 har deltaget i 1A, 1B, modul 2 og modul 3

Modul 4

 88 har været visiteret til modul 4, af dem har 

 43 har deltaget i modul 4

 4 mangler enten modul 1A eller 1B

 6 mangler modul 2

 Ingen mangler modul 3

 33 har deltaget i 1A, 1B, modul 2, modul 3 og modul 4



Det der gøres fremadrettet for 

nyvalgte TR’ere

 TR-grunduddannelsen er et sammenhængende forløb med ”før-under-efter” 

 Der skabes en sammenhængende deltagergruppe, 

 De er forpligtet mellem de fysiske moduler. 

 Det skal gerne bidrage til øget forpligtelse på deltagelse.

 Velkomstmail til TR

 Fremgår at man er tilmeldt TR-uddannelse (inkl. onlineforløb) og datoerne fremgår 

 Opfordring til at få det lagt ind i skemaet og at de skal bekræfte/afmelde deres tilmelding.

 Umiddelbart efter valget en snak med konsulent og politiker, hvor vigtigheden af 
uddannelse også indgår

 Velkomst er 4 gange årligt så vi hurtigere får fat i tillidsrepræsentanterne

 HB-medlemmer får liste over, hvem der ikke har bekræftet deres tilmelding, så der 
kan tages kontakt til den nyvalgte TR og få dem overbevist om, at de skal 
deltage.

 Lokal formand bør understøtte her

 Opsamling for TR, der er begyndt, men ikke har gennemført uddannelsen. Plan er 
ikke klar pt.
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Uddannelse af tillidsrepræsentanter
- formålsbeskrivelse
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Den danske aftalemodel på arbejdsmarkedet forudsætter kvalificerede og stærke parter i både det 
centrale og lokale aftalesystem. Forbundets uddannelse har som formål, at vi på alle arbejdspladser, 
hvor der kan vælges tillidsrepræsentant, har en lokal repræsentant  og aftalepart, der med styrke kan 
varetage opgaverne som både repræsentant for kollegerne på arbejdspladsen og som 
Uddannelsesforbundets lokale repræsentant. 

TR uddannelsen er et af de elementer, der tjener til opfyldelse af Uddannelsesforbundets 
formålsparagraf.

Tillidsrepræsentanter i Uddannelsesforbundet får et solidt fundament til at varetage sin rolle med 
gennemslagskraft og bliver med uddannelse klædt på til at:

1. Engagere og mobilisere deres kolleger på arbejdspladsen

2. Repræsentere kollegerne overfor ledelsen både i lokale forhandlinger, samarbejde og 
personsamtaler

3. Være Uddannelsesforbundets repræsentant med synspunkter og holdninger i lokale sammenhænge 
og sikre at overenskomster og aftaler overholdes

4. Være i stand til at se og anvende indflydelsesveje til gavn for medlemmerne 

5. Formidle kollegernes virkelighed til Uddannelsesforbundet og viderebringe medlemmernes 
holdninger

6. Få lysten til at engagere sig i politisk arbejde i forbundet og dermed fagbevægelsen



TR-uddannelse med fokus på 

handlekompetence

 TR skal efter gennemførelsen af elementer i TR-uddannelsen kunne handle på det lærte – derfor er fokus 
på handlekompetence afgørende i undervisningen. 

 TR-uddannelse gennemføres med brug af forskellige elementer: Fysiske kurser, online kurser, 
selvstudie/forberedelse til kurser med brug af tekst, video, lyd mv.

 Der vil være forskellig fokus i undervisningen afhængig af hvilken form der er tale om.

 På de fysiske kurser er fokus på:

 Uddybning af emnet via spørgsmål og diskussion af materiale gennemgået på forhånd

 Præsentation og drøftelse af mulige handlinger i forskellige situationer

 Løsning af cases

 Gennemførelse af øvelser og rollespil

De to sidstnævnte punkter har til formål af styrke fokus på efterfølgende handlekompetence

 På online kurser er der fokus på:

 Korte oplæg med formidling af viden

 Involverende gruppearbejde

 Refleksion over egen rolle 

 Forberedelse/selvstudie har fokus på:

 Introduktion til emner (video, tekst, lyd)

 Opbygning af viden
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Grunduddannelsen
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TR-overbygningsmoduler
- personlig uddannelsesplan efter funktion/rolle
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Suppleringsuddannelse

 Som supplement til grunduddannelsen og overbygningsmodulerne er 

der obligatoriske suppleringsmoduler for tillidsrepræsentanter. 

 Modulerne afholdes på TR-Temadagene og tillidsrepræsentanter skal tilmelde sig 

på et af dem i deres andet funktionsår.
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