TR-kurser for offentlige ansatte tillidsvalgte
1. halvår 2020

Vores
tillidsrepræsentanter
er veluddannede,
konstruktive,
fremsynede, skarpe,
hårde og bløde.

I Djøf har vi de bedste tillidsrepræsentanter! Vores tillidsrepræsentanter
er veluddannede, konstruktive, fremsynede, skarpe, hårde og bløde. Vi
vil gerne klæde jer på til at spille konstruktivt ind til forbedringer af medlemmernes vilkår og, når det er nødvendigt, gøre jer klar til at imødegå
forringelser.
I TR-undersøgelsen spurgte vi jer om, hvad I forventer og efterspørger fra
TR-kurserne. Jeres svar var, at I ønsker videnstunge kurser, og at I ønsker at
fastholde viden efter kurserne. I 2020 har vi derfor øget udbuddet af kurset
’Regelkompasset’, så endnu flere kan få solide inputs til TR-værktøjskassen.
Derudover udbyder vi nu overbygningen ’Regelkompasset II’ for erfarne
tillidsrepræsentanter, hvor vi går i dybden med og sætter jeres vigtige
erfaringer i spil.
Som noget nyt vil du fra 2020 kunne forberede dig til TR-kurserne og
fastholde viden, når kurserne er slut, ved at bruge læringsplatformet
Triggerz. Vi håber, at du bliver lige så begejstret for dette nye læringsunivers, som vi er.
Med denne kursusoversigt kan du hurtigt orientere dig i Djøfs kursusudbud for første halvår af 2020. Der er både kurser for den nye og den
erfarede tillidsrepræsentant. Læs mere på djoef.dk og find de kurser,
der passer bedst til dig.
Ses vi? Det håber jeg.

Mange hilsner
Sara Vergo,
formand for Djøf Offentlig

Tænk længere

Startdato

Antal dage

Sted

Jura, rammer og regler
Regelkompasset

14.01.2020

2

København

Introkursus for nyvalgte off. TR

05.03.2020

1

København

Bliv TR ekspert på løn

10.03.2020

2

Korsør

Regelkompasset

16.04.2020

2

København

Introkursus for nyvalgte off. TR

03.06.2020

1

Aarhus

Regelkompasset II

14.05.2020

2

København

Regelkompasset

18.06.2020

2

Aarhus

Møde og procesledelse

28.01.2020

2

København

Arbejdsmiljø

27.02.2020

2

København

Retorik I

26.03.2020

2

København

Næste skridt i din karriere

28.04.2020

1

København

Mægling og Konfliktløsning

25.05.2020

2

Korsør

Kommunikation og sparring i praksis

28.05.2020

1

København

Den gode forhandler

22.01.2020

2

Aarhus

Forhandler ++ Forår

04.02.2020

5½

København

Den gode forhandler

17.03.2020

2

København

Den gode forhandler

09.06.2020

2

Korsør

HR og kommunikation

Forhandling

Læs mere om kurserne på djoef.dk/trkurser

