
Tænk længere

TR-kurser for offentlige ansatte tillidsvalgte

2. halvår 2019

Kan du huske, hvorfor du sagde ja til at bruge din tid, din energi og dit 
engagement på at blive tillidsrepræsentant? 

Det spørgsmål findes der sikkert lige så mange svar på, som der findes til-
lidsrepræsentanter. Lige meget, hvad dit svar er, så er det min ambition, at 
du skal mærke, at Djøf er med dig hele vejen, så du kan koncentrere dine 
kræfter om at være der for medlemmerne på din arbejdsplads. Det betyder, 
at vi skal være på pletten med sparring og gode råd, og det betyder, at vi 
skal tilbyde dig en TR-uddannelse, som klæder dig på til dine mange TR-
opgaver. Her kan du se, hvad vi har at byde på i 2. halvår af 2019.

Tak fordi du har påtaget dig at være en ledende og samlende figur på ar-
bejdspladsen. Du skal vide, at det gør en kæmpe forskel for medlemmerne, 
at du er der. Jeg er hver dag i kontakt med medlemmer, som fortæller om, 
hvor meget det betyder for dem, at netop deres tillidsrepræsentant varetager 
deres interesser i alt fra kollektive forhandlinger til individuelle sager. Det 
gør mig virkelig glad. 

Som supplement til TR-kurserne kan du på TR-konferencerne den 5. 
november i København og den 6. november i Aarhus få ny inspiration 
og netværke med en masse andre tillidsrepræsentanter fra alle egne af 
landet og alle hjørner af den offentlige sektor.  Invitationen kommer 

direkte i din indbakke. Sæt kryds i kalenderen – Jeg glæder mig 
til at se dig. 

Mange hilsner
Sara Vergo, 

formand for Djøf Offentlig

TR-uddannelsens 
ambition er at 
matche TR-rollens 
mange facetter og 
give dig redskaberne 
til at udfylde rollen 
på din måde.



Jura, rammer og regler 
Introkursus for nyvalgte offentlige tillidsrepræsentanter 27.08.19 1 København 

Regelkompasset 16.09.19 2 Køge

Rettigheder og pligter for offentlige ansatte 24.09.19 1 Nyborg

Bliv TR ekspert på løn 01.10.19 2 København

Introkursus for nyvalgte offentlige tillidsrepræsentanter 03.12.19 1 Aarhus

Regelkompasset 05.12.19 2 Korsør

HR og kommunikation
Næste skridt i din karriere 29.08.19 1 København

Retorik I 12.09.19 2 Aarhus

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø 19.09.19 2 København

Mægling & konfliktløsning 19.09.19 2 Køge

Kommunikation og sparring i praksis 26.09.19 1 København

Møde og procesledelse 08.10.19 2 Aarhus 

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø, opfølgningsdag 07.11.19 1 København

Retorik II 12.11.19 2 København

Kommunikation og sparring i praksis 26.11.19 1 Korsør

Forhandling
Forhandler ++ 03.09.19 1 København 

Den gode forhandler 05.09.19 2 Aarhus

Den gode forhandler 29.10.19 2 København 

Den gode forhandler 10.12.19 2 København 

Konferencer
TR-konference 05.11.19 1 København

TR-konference 06.11.19 1 Aarhus 

Startdato Antal dage Sted

Læs mere om kurserne på djoef.dk/trkurser


