
Tænk længere

TR-kurser for offentlige ansatte tillidsvalgte

1. halvår 2019

I 2018 deltog næsten 1.000 engagerede kursister på et af Djøfs TR-kurser. 
1.000 kursister fordybede sig i alt fra regler til forhandling, kommunikation 
og konfliktløsning. Næsten alle 1.000 kursister anbefaler, at du også deltager 
i kurserne. 
 
Djøfs TR-uddannelse afspejler de mange roller, man tager på sig, når man 
bliver tillidsrepræsentant. Det specielle OK18-forløb føjede nye roller til. 
Mange blev helt naturligt brobyggere til andre faggrupper, nogle blev akti-
vister, og næsten alle fik prøvet sig selv af som det synlige samlingspunkt 
for medlemmerne og klubben på arbejdspladsen. 
 
OK18-forløbet fik revitaliseret den store fortælling om den danske model. 
En fortælling, hvor I tillidsrepræsentanter er et af de vigtigste kapitler.
 
Med TR-uddannelsen 2019 giver vi jer flere redskaber til at skabe sammen-
hold, når I skal drive jeres klubber og arbejde med relationen til de øvrige 
faggrupper. Derfor kan du i 2019 melde dig til de to nye kurser ”Møde- og 
procesledelse” og ”Den danske model og forhandlingslandskabet”. 

De mest erfarne tillidsrepræsentanter kan deltage i et nyt brush up-
kursus, som repeterer det grundlæggende overenskomststof og samler 
op på de mere vanskelige hjørner af lønsystemet. 

 
Vi har - og skal fortsat have - det stærkeste TR-korps hos os. 

Som tillidsrepræsentanter er I vores lokale øjne og ører. 
Og dialogen med jer er vigtig for Djøf. Derfor bliver TR-

kurserne i begyndelsen af 2019 suppleret med fire debat-
møder rundt om i landet, hvor vi sætter temaerne: Danmark i 
balance, attraktive offentlige arbejdspladser og stærke tillids-

repræsentanter på dagsorden. Jeg glæder mig til at møde jer i 
Aalborg, Aarhus, Odense og København.   

 
Med denne kursusoversigt kan du hurtigt orientere dig i Djøfs 

kursusudbud for første halvår af 2019. Der er både kurser for den 
grønne og den garvede tillidsrepræsentant. Læs mere på djoef.dk 
og find de kurser, der passer bedst til dig. 
 
Ses vi? Det håber jeg.

Mange hilsner
Sara Vergo 

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 
Regelkompasset 08.01.19 2 København 

Introkursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter 30.01.19 1 København

Bliv TR ekspert på løn 14.03.19 2 Korsør 

Brush up på overenskomst og lønsystem 03.04.19 2 København 

Den danske model og forhandlingslandskabet 07.05.19 1 København

Regelkompasset 13.05.19 2 Aarhus

Introkursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter 06.06.19 1 Aarhus

HR og Kommunikation
Kommunikation og sparring i praksis 22.01.19 1 København

Møde og procesledelse 06.02.19 2 København

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 05.03.19 2 København

Retorik I 12.03.19 2 København 

Næste skridt i din karriere 29.04.19 1 Aarhus

Temadag om SU- og MED 03.05.19 1 København

Kommunikation og sparring i praksis 21.05.19 1 Aarhus

Mægling & Konfliktløsning 27.05.19 2 Korsør

Retorik II 17.06.19 2 Aarhus

Forhandling
Den gode forhandler 09.01.19 2 Aarhus

Forhandler ++ 05.02.19 1 København 

Den gode forhandler 21.03.19 2 København 

Den gode forhandler 13.06.19 2 Korsør 

Startdato Antal dage Sted

Læs mere om kurserne på djoef.dk/trkurser


