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TR - Forhandling og hverdagen

 Hvorfor er forhandlinger vigtige for Uddannelsesforbundet

 Hvad betydning har det ift. hvad vi hver især gør?

 Mange situationer med forhandling

 De store og meget væsentlige (f.eks. løn, arbejdstidsaftale osv.)

 De mindre og ”hverdagsagtige” (problemløsninger, trivsel osv.)

 Hvad får vi ud af forhandlinger?

3 forhold i forhandlingerne, som man kan være opmærksom på:

 Indhold/resultat

 Relation

 Kommunikation



 Indhold/Resultat 

 Hvad ønsker kollegaerne?

 Hvad er målet - Hvad ønsker vi og vores forhandlingspart hver især?

 Hvad kom der så ud af det?

 Er der interesse for resultatet fra andre TR – fra Uddannelsesforbundet i øvrigt

 Kan vi ødelægge noget/skabe grundlag for noget andre steder? 

 Relation

 Hvordan er forholdet generelt mellem dig og din forhandlingspart?

 Hvordan er tillidsforholdet?

 Hvordan er hierarkiet?

 Er der andre, hvor relationen er bedre?

 Kommunikation

 Hvordan opfatter I normalt hinandens budskaber?

 Hvem har du/din forhandlingspart brug for at kommunikere evt. resultater til?

 Hvad vil man gerne kunne sige højt bagefter

 Og til hvem?
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Cases 
- Hvad fik jeg/vi ud af det? - Ift. Indhold, Relation, Kommunikation

Udformning af ny seniorpolitik (HSU)

 Vi ønskede en god integration af 

OK21:

 Seniorbonus inkl. forankring af ansvar 

for deadline 1/10

 Seniorsamtaler

 Seniorordninger

 Kompetenceudvikling af seniorer

 Øvrige Tr melder sig ikke til 

udvalgsarbejde

 HM + direktør mødes om politik

 Fortællingen bagefter

 Til egne medlemmer / andre steder

Registrering af arbejdstid

 Ny måde at registrere timer på,- ny opgørelse.

 Et system, der var dynamisk.

 Vi opdagede at vores overtidstimer ikke var 
ganget med 1,5.

 Lokal leder inddraget flere gange.

 Øverste leder blev gjort opmærksom på 
problemet.

 Alle kollegers opgørelser sikret.

 Uddannelsesforbundet inddraget.

 Forlig og udbetaling af 505.000 og 
tilbagenotering af feriedage.

 Udfordringer:  opgørelse af læreres 
indberetninger kunne rettes uden lærers 
vidende.

 Virksomhedskultur.



Erfaringer med forhandlinger?

 Hvilke forhandlinger har jeg deltaget i, hvor nedenstående har været i spil?

 Overvej egne erfaringer

 Præsenter for hinanden

 Diskuter udbyttet - Hvad kom der ud af dem ift.?

 Indhold

 Relationer

 Kommunikation

 Hvor bevidst var du om mulighederne for udbytte fra start?

 vælg en-to af fortællingerne fra gruppen til præsentation

 Overvej også: Havde resultatet af forhandlingen betydning for andre end 
dit eget område?

 Andre TR?

 Uddannelsesforbundet centralt?


