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EFTERUDDANNELSE FOR ERFARNE
TILLIDSREPRÆSENTANTER 2020
I dette katalog finder du vores efteruddannelsestilbud for tillidsrepræsentanter
i andet halvår af 2020.
I kataloget er også de kurser der blevet
rykket i foråret grundet covid-19, som
stadig har nogle ledige pladser,
Overordnet er målgruppen for TRefteruddannelseskurserne er tillidsrepræsentanter på arbejdspladsniveau
(TR), fællestillidsrepræsentanter (FTR)
og MED-repræsentanter i hoved- og
områdeudvalg. Fælles for alle gælder,
at man skal have gennemført basisuddannelsen for tillidsrepræsentanter.
Nogle kurser har en begrænset målgruppe
f.eks. FTR og HMU. Enkelte kurser har
specifikke områder som målgruppe, f.eks.

døgnansatte på offentlige overenskomster
og tillidsrepræsentanter på overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver
og Socialpædagogerne. Kig på målgruppebeskrivelsen for det enkelte kursus for at
se, om det er noget for dig.
Tilmelding og fortrinsret til TR,
der ikke har deltaget i andre
kurser inden for det seneste år
Tillidsrepræsentanter, der ikke har
deltaget i andre kurser inden for det
seneste år, har for-trinsret ved tilmelding.
Herefter foregår optagelse på kurserne
efter ”først til mølleprincippet”. Du kan
tilmelde dig flere kurser samtidig. Gør du
det, opfordrer vi dig til at skrive prioritering
på, så vi kan se, hvilket kursus du helst vil
deltage i, såfremt der er rift om pladserne.

Først når tilmeldingsfristen for det
enkelte kursus er udløbet, får du
besked, om du er optaget. Det vil sige ca.
to måneder før kursusstart. Det skyldes,
at tillidsrepræsentanter, der ikke har
deltaget i kurser i det seneste år, som
nævnt ovenfor har fortrinsret.
Læs mere om tilmelding sidst
i kursuskataloget.
Meld dig til kurserne på
www.sl.dk/trefteruddannelse
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SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

KURSUSOVERSIGT
2. HALVÅR 2020
DATO

EMNE

10. – 12. august 2020

Arbejdstidsregler på døgnområdet (få pladser)

31. august 2020

Tillidsrepræsentanter på private arbejdspladser

1. - 2. sep. 2020

TR’s samarbejde med ledelsen

7. - 8. september 2020

Håndtering og implementering af forandringer

5. - 6. oktober 2020

TR og det enkelte medlem

22. – 23. oktober 2020

FTR-netværkskonference

4. – 6. november 2020

Lønforhandling på arbejdspladsen (få pladser)

16. november 2020

Økonomi på arbejdspladsen

24. – 25. november 2020

Konflikthåndtering (få pladser)

30. nov. – 1. dec. 2020

Gennemslagskraft med fokus på ansættelse

3. – 4. december 2020

Feedbackkultur med fokus på faglighed

8. - 10. december 2020

HMU-kursus

17. september + 1. oktober

Stærke relationer og vidensdeling på arbejdspladsen
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ARBEJDSTIDSREGLER
PÅ DØGNOMRÅDET
UNDERVISERE

MÅLGRUPPE

INDHOLD

POUL FLACK-JENSEN, faglig
sekretær i Socialpædagogerne
Sydjylland

Kurset henvender sig til tillidsrepræsentanter, der ønsker indsigt i de arbejdstidsregler, som gælder på døgnområdet. Kurset er
ikke egnet for TR på private overenskomster
(med mindre at arbejdstidsaftalen på KL
og RTLN’s døgninstitutioner benyttes), på
PFF-overenskomst eller for TR på lærerområdet, da der for regionsansatte vil blive
taget udgangspunkt i ”Aftale vedrørende
arbejdstid og rådighedstjeneste for
pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.” og for kommunalt ansatte
vil blive taget udgangspunkt i ”Aftale om
arbejdstid for de kommunale døgnområder
– pædagogisk område”, som ikke gælder
for de tre nævnte områder.

På kurset vil du bl.a. arbejde med:

DORTHE FYNBO, faglig konsulet i
Socialpædagogerne Sydjylland
VARIGHED
3 DAGE
ANTAL PLADSER
FÅ PLADSER TILBAGE

FORMÅL
Tilrettelæggelsen af arbejdstiden på
langt de fleste socialpædagogiske arbejdspladser er reguleret af Arbejdstidsaftalen,
Aftale om hviletid og fridøgn og forskellige
KTO-aftaler (fx Rammeaftale om
decentrale arbejdstidsaftaler og Aftale om
konvertering af ulempetillæg). Aftalerne
er komplicerede og rummer mange
muligheder for forskellige fortolkninger.
Kursets formål er at give dig indsigt i
aftalerne og handlekompetencer til at
kunne rådgive og vejlede medlemmer og
arbejdsplanlæggere på arbejdspladsen.
Du får også viden om aftalernes forskellige
muligheder for at indgå lokale arbejdstidsaftaler tilpasset den enkelte arbejdsplads.

→ Formålet med at have
en arbejdstidsaftale
→ Indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen via MED
→ Planlægning af arbejdstiden
– hvad skal være opfyldt, før
arbejdsplanen er ”lovlig”?
→ Ændringer af tjenesteplanen;
eksempelvis overarbejde og
merarbejde – hvad er forskellen?
→ Indgreb i frihedsperioder, hviletid,
fridøgn og hvad der sker, når
friheden bliver inddraget og
arbejdsplanen ændret?
→ Tillæg for arbejde på
særlige tidspunkter
→ Lokalaftaler – hvad er holdningen til
lokalaftaler, hvilke muligheder er der
for at indgå lokale arbejdstidsaftaler?

UNDERVISNINGSFORM
Kurset består af korte teoretiske oplæg i
kombination med dialog i plenum, mindre
øvelser og gruppearbejde. Der lægges
vægt på din aktive medvirken i processen.
Du må forvente at få stillet en mindre
hjemmeopgave inden kurset.

KURSUSNR.

TID

STED

TILMELDINGSFRIST

TRE307

10. – 12. august 2020

Hotel Fredericia

8. juli 2020
5 AF 20

SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

TILLIDSREPRÆSENTANTER
PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER
UNDERVISERE

MÅLGRUPPE

INDHOLD

TROELS PETERSEN, juridisk
konsulent i Socialpædagogernes
forbundssekretariat

Kurset henvender sig til dig, som er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads der
har overenskomst mellem Dansk Erhvervs
Arbejdsgiver (DEA) og Socialpædagogerne
eller har tiltrådt den.

Kurset vil have fokus på

STEFFEN NIELSEN, faglig
konsulent i Socialpædagogernes
forbundssekretariat
RENE ZIMMER, faglig sekretær i
Socialpædagogerne Nordjylland
VARIGHED

FORMÅL
Formålet med kurset er at give dig indsigt i
den nye overenskomsten mellem Socialpædagogerne og Dansk Erhverv Arbejdsgiver (DEA), så du er rystet til at gå hjem og
praktisere den.

1 DAG

→ Overenskomsten
Vi vil på kurset gennemgå den nye overenskomst mellem Socialpædagogerne og
Dansk Erhverv Arbejdsgiver.
Det øvrige indhold vil afhænge af tilbagemeldingerne fra en survey tilsendt tillidsrepræsentanter på private arbejdspladser.

UNDERVISNINGSFORM
Undervisningen vil veksle mellem oplæg,
nedslag i overenskomsten, arbejde i
mindre grupper og brug af hverdagseksempler fra TRs dagligdag og mulighed for
erfaringsudveksling.

ANTAL PLADSER
30

KURSUSNR.

TID

STED

TILMELDINGSFRIST

TRE552

31. august 2020

Hotel Fredericia

29. juni 2020
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TR’S SAMARBEJDE
MED LEDELSEN
UNDERVISERE

MÅLGRUPPE

INDHOLD

MIKKEL FREDERIKSEN, konsulent
og underviser

→ Hvorfor samarbejde med ledelsen, og
hvad der er ’det gode samarbejde’?

VARIGHED

Kurset henvender sig både til dig som
erfaren TR, og dig der er nyvalgt TR, som
ønsker at styrke samarbejdet til din ledelse
og få indsigt i egen personprofil.

2 DAGE

FORMÅL
Formålet med kurset er at give dig
indsigt i samarbejdsflader med ledelsen,
JTI-personprofiler, og hvordan samarbejdsrelationen mellem TR og ledelse
helt konkret kan styrkes.

ANTAL PLADSER
30

→ Afklaring af samarbejdsflader: Hvad
er TR-opgaver? Hvad er ledelsesopgaver? Hvad er samarbejdsopgaver?
→ JTI-personprofilering af TR – hvordan
kommer det til udtryk i arbejdslivet
den profil man har?
→ Med indsigt i JTI-personprofiler hvordan kan TR ’læse’ sin leder?
→ Strategisk samarbejde og strategisk
indflydelse på arbejdspladsen
→ Konkret adfærdsdesign og konkrete
handlinger til at styrke samarbejdet
mellem TR og ledelsen

UNDERVISNINGSFORM
Undervisningen veksler mellem øvelser,
arbejde i grupper, oplæg og dialoger i
plenum. Forud for kurset vil du få tilsendt
en JTI-personprofil, som du også skal tage
forud for kurset. Underviseren får adgang
til din personprofil.

KURSUSNR.

TID

STED

TILMELDINGSFRIST

TRE182

1.-2. september 2020

Hotel Fredericia

30. juni 2020
7 AF 20

SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

HÅNDTERING OG IMPLEMENTERING
AF FORANDRINGER
UNDERVISER

MÅLGRUPPE

UNDERVISNINGSFORM

GITTEN HAMMERBERG,
udviklingskonsulent ved
Hammerberg Organisationsudvikling

Kurset henvender sig som er TR, der står
overfor forandringer på arbejdspladsen,
og som ønsker indsigt i forskellige typer af
reaktioner på forandringer for derigennem
at kunne medvirke til konstruktive forandringsprocesser.

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, dialoger i plenum, øvelser og
arbejde i mindre grupper. Der vil være
stor deltagerinvolvering, så du skal være
forberedt på at arbejde aktivt under kurset.
Du skal forud for kurset arbejde med en
hjemmeopgave og læse materiale, der
fremsendes inden kursusstart.

VARIGHED
2 DAGE

FORMÅL

ANTAL PLADSER

Forandringer på arbejdspladsen er uundgåelige i 2020. Kursets formål er at give
dig indsigt i forskellige typer af reaktioner
på forandringer, som TR møder hos sig
selv, kollegaerne og ledelsen, samt indsigt
i ’den gode forandrings- og implementeringsproces’.

30

INDHOLD
På kurset vil du bl.a. arbejde med:
→ Reaktionsmønstre hos andre
og hos TR selv ved forandringer
→ Håndtering af andres
modstand mod forandringer
→ Grænsen mellem lederen og TRs
rolle under forandringsprocesser
→ TRs bidrag til ’den gode forandringog implementeringsproces’.

KURSUSNR.

TID

STED

TILMELDINGSFRIST

TRE235

7.-8. september 2020

Hotel Fredericia

6. juli 2020
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TR OG DET ENKELTE MEDLEM
UNDERVISER

MÅLGRUPPE

INDHOLD

CATHRINE DE VOSS, juridisk
konsulent i Socialpædagogernes
forbundssekretariat

På kurset kommer vi omkring:

VARIGHED

Målgruppen for kurset er tillidsrepræsentanter, der ønsker brush up på ledelsesret,
forvaltningsret, afskedigelser, tjenestelige samtaler og redskaber til ’den svære
samtale’. OBS: Har du deltaget i TR-basisuddannelsen efter maj 2018, vil der være
gentagelser fra temaet ’TR og det enkelte
medlem’, og det anbefales, at du ikke
deltager i dette kursus.

2 DAGE

FORMÅL

→ Sådan indleder du så samtalen
kommer rigtigt fra start

KAARE THOMSEN, specialist i
forhandlingsteknik, retorik og
samtaleteknik ved Gottleben

Med brush up på ledelsesret, forvaltningsret, afskedigelse og tjenstlige samtaler er
formålet, at du står stærkere overfor dine
interessenter. Kursets andet fokus er ’den
svære samtale’. Formålet er her, at du
med teknikker fra ’den svære samtale’ kan
mestre sygefraværssamtaler, tjenstlige
samtaler og øvrige samtaler, hvor der er
noget ’på spil’.

ANTAL PLADSER
30

→ Ledelses- og forvaltningsret,
afskedigelser og tjenstlige samtaler
→ Den svære samtale:
→ Den faglige og mentale
forberedelse af samtaler

→ Find balancen mellem ligeværdighed
og autoritet
→ Den aktive lytning med spørgeteknik
og opsummering
→ Kunsten at afbryde når det er nødvendigt
→ Hold fast i fokus, men giv plads til
følelser
→ Håndtering af negative reaktioner konfliktdæmpende sprog
→ Afslutning af samtalen - sådan sørger
du for at samtalen ender godt

UNDERVISNINGSFORM
Undervisningen vil veksle mellem øvelser,
eksempler fra hverdagen, oplæg, refleksion og arbejde i mindre grupper.

KURSUSNR.

TID

STED

TILMELDINGSFRIST

TRE191

5.-6. oktober 2020

Hotel Fredericia

3. august 2020
9 AF 20
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FTR-NETVÆRKSKONFERENCE
UNDERVISERE

MÅLGRUPPE

INDHOLD

–

Under udarbejdelse.

VARIGHED

Målgruppen for netværkskonferencen
er alle Socialpædagogernes fællestillidsrepræsentanter (FTR).

2 DAGE

FORMÅL
Formålet med netværkskonferencen er, at
du som FTR udveksler erfaringer, ideer og
får ny viden blandt dine FTR-kollegaer fra
rundt omkring i landet.

ANTAL PLADSER
55

UNDERVISNINGSFORM
Netværkskonferencen vil foregå som en
vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsudvekslinger og vidensdeling. Der forventes
en aktiv deltagelse blandt FTR’erne.

KURSUSNR.

TID

STED

TILMELDINGSFRIST

TRE543

22. – 23. oktober 2020

Hotel Fredericia

1. september 2020
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LØNFORHANDLING PÅ ARBEJDSPLADSEN
(COMWELL MIDDELFART)
UNDERVISERE

MÅLGRUPPE

LOTTE KIRK HANSEN,
faglig sekretær i Socialpædagogerne
Lillebælt

Kurset henvender sig til tillidsrepræsentanter, der har behov for at blive klædt på
til lønforhandlinger på arbejdspladsniveau.
Det forudsættes, at deltagerne har indsigt i de faglige begreber på lønområdet
svarende til det niveau, der undervises i på
basisuddannelsen for tillidsrepræsentanter.

ELIN JENSEN, Faglig konsulent i
Socialpædagogerne Nordsjælland
VARIGHED

FORMÅL

3 DAGE
ANTAL PLADSER
FÅ PLADSER TILBAGE

Kursets formål er at træne forhandlingsfærdigheder specielt med fokus
på lønforhandlingen på arbejdspladsen.
Alt for mange tillidsrepræsentanter oplever vanskeligheder ved at gennemføre
lønforhandlinger på grund af manglende
forhandlingserfaring eller usikkerhed
overfor en modpart der siger, at der
ingen penge er at forhandle om. Det
vil vi arbejde med på kurset.

INDHOLD
Med udgangspunkt i Fællesaftale om lokal
løndannelse arbejder vi med:
→ Lønpolitik eller lønpolitiske retningslinjer – hvad er forskellen og hvordan
får vi sådan én?
→ Forberedelse af lønforhandlingen i
dit bagland og med ledelsen – godt
forberedt er halvt fuldendt

→ Lønberegning: Præsentation af værktøj til at holde styr på arbejdspladsens
lønforbrug
→ Faserne i en lønforhandling
→ Din forhandlingsstil – og din modparts
→ Forhandlingsoplæg og
udveksling af lønforslag
→ Hvad sker der når I
ikke kan blive enige?
Såfremt der deltager privatansatte tillidsrepræsentanter i kurset kigger vi tillige på,
hvordan der kan aftales lønsystemer inden
for rammerne af overenskomsten mellem
SL og Dansk Erhverv.

UNDERVISNINGSFORM
Kurset vil foregå som en vekselvirkning
mellem oplæg, dialog og forhandlingsøvelser. Vi vil arbejde med forhandlingsøvelser
der tager udgangspunkt i de udfordringer,
tillidsrepræsentanter møder i hverdagen.
Derfor bliver alle deltagere forud for kurset
bedt om at indsende en hjemmeopgave,
der beskriver tidligere oplevede vanskeligheder i en lønforhandling.

→ Hvor er pengene til lokale forhandlinger, når der ikke er aftalt forlodsfinansiering ved OK-forhandlingerne?

KURSUSNR.

TID

STED

TILMELDINGSFRIST

TRE134

4. – 6. november 2020

Comwell Middelfart

9. september 2020
11 AF 20
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ØKONOMI PÅ ARBEJDSPLADSEN
UNDERVISERE

MÅLGRUPPE

VI VIL I LØBET AF KURSET SE PÅ:

MORTEN VESTERGAARD,
økonomichef i Dragør Kommune

→ Hvordan bliver budgettet til? Vejen
fra Christiansborg til den enkelte
arbejdsplads.

VARIGHED

Kurset henvender sig til dig, som er
tillidsrepræsentant på en offentlig
arbejdsplads og sidder i et MED-udvalg
og ønsker indsigt i økonomi.

1 DAG

FORMÅL
Kursets formål er at give dig indsigt i,
hvordan arbejdspladsens budget bliver til,
hvem der bestemmer hvad, og hvordan TR
og MED-udvalget kan komme på banen og
få indflydelse. Hermed skabes forudsætningerne for, at du kan komme i dialog om
budgettet og stille de kritiske spørgsmål.

ANTAL PLADSER
30

INDHOLD
Kommunerne skal hvert år lægge et
budget og derigennem prioritere, hvilke
serviceområder der skal løftes eller
reduceres i de efterfølgende år. Disse
prioriteringer har direkte indflydelse på
antallet af medarbejdere og arbejdsvilkår.

→ Arbejdspladsens budget – rammer,
fordeling, muligheder og daglig
prioritering. Hvem bestemmer hvad?
→ Hvornår skal TR og MED-udvalg
på banen for at få indflydelse?
→ Hvordan får TR og MED-udvalg
indflydelse på budgetlægningen?
→ Hvordan balanceres der
mellem dialog og fakta?
→ Hvordan får TR adgang til information?
→ Hvordan skaffer TR viden om
udviklingen på mit område?
→ TR’s egen handleplan for budgetindflydelse på arbejdspladsen

UNDERVISNINGSFORM:
Kurset vil foregå som en vekselvirkning
mellem oplæg, dialog, og arbejde med egne
handleplaner. Der må påregnes aktiv deltagerindsats samt arbejde med en mindre
hjemmeopgave forud for kursets start.

KURSUSNR.

TID

STED

TILMELDINGSFRIST

TRE033

16. november 2020

Hotel Fredericia

14. september 2020
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KONFLIKTHÅNDTERING
UNDERVISERE

MÅLGRUPPE

INDHOLD

GITTEN HAMMERBERG,
udviklingskonsulent ved
Hammerberg Organisationsudvikling

Kurset er målrettet tillidsrepræsentanter,
der i hverdagen oplever store eller små
konflikter, som man har brug for værktøjer
til at løse.

På kurset er fokus,

VARIGHED

FORMÅL

2 DAGE
ANTAL PLADSER
FÅ PLADSER TILBAGE

Formålet med kurset er at stille TR stærkere i store som små konfliktsituationer i
hverdagen. Det kan både være konflikter
mellem leder og en kollega, hvor TR kan
agerer som mægler. Det kan også være
konflikter, som TR selv er en del af.

→ at give TR indsigt i, hvad der oftest
forårsager konflikterne på arbejdspladsen
→ at give TR teoretiskviden om konflikter
→ at give TR værktøjer til at håndtere
konflikter i hverdagen
→ gennem casearbejde at give TR mulighed for at diskutere med TR-kollegaer
hvilke muligheder, der findes for at
agere i en helt konkret arbejdsmæssig
konfliktsituation
→ at give TR mulighed for at øve sig i
konflikthåndtering samt få feedback
→ at give TR mulighed for dialog om,
hvordan og i hvilke konfliktsituationer
de inddrager og samarbejder med
henholdsvis leder/AMR/TRIO
→ at skabe dialog om, hvordan TR passer
på sig selv i konfliktsituationerne

UNDERVISNINGSFORM
Kurset vil foregå som en vekselvirkning
mellem teori og praksis med oplæg,
cases fra hverdagen, refleksion, Mads og
Monopolet dilemmaer, walk & talk og egen
konflikthåndteringsplan.

KURSUSNR.

TID

STED

TILMELDINGSFRIST

TRE340

24. – 25. november 2020

Hotel Fredericia

22. september 2020
13 AF 20
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GENNEMSLAGSKRAFT MED
FOKUS PÅ ANSÆTTELSE
UNDERVISERE

MÅLGRUPPE

KAARE THOMSEN, specialist i
forhandlingsteknik, retorik og
samtaleteknik ved Gottleben

Kurset henvender sig til tillidsrepræsentanter, der har behov for at blive klædt på
til at indgå i ansættelsesprocessen af nye
medarbejdere på deres arbejdsplads.

LENE KÜMPEL, kredsformand i
Socialpædagogerne Midtsjælland

FORMÅL

VARIGHED
2 DAGE
ANTAL PLADSER
30

Kursets formål er at give tillidsrepræsentanterne indsigt, viden og værktøjer til at
træde stærkt ind i ansættelsesprocessen
af en ny medarbejder på arbejdspladsen
og synliggøre Socialpædagogerne – det
gælder både før, under og efter selve
ansættelsessamtalen.

INDHOLD
Kurset har fokus på:
→ Ansættelsesprocessen: Ideer
til, hvordan TR kan inddrages i
ansættelsesprocessen af en ny
kollega, samt hvordan MED/SU
kan lave en procedure for ansættelsesprocessen på arbejdspladsen
→ Situationsforståelse: Framing af
dialogen - skab den rigtige situation,
og brug de rigtige ord
→ Troværdighed: Arbejd professionelt
med at forstå og bruge dine signaler
og din historie hensigtsmæssigt

→ Valg af argumenter: Metoden hedder
topik: kunsten at finde de stærkeste
argumenter - fra brainstorm og frem
til valget af den endelige strategi. Lær
at skelne mellem argumenttyper, og
skab det rigtige fokus
→ Det overbevisende flow: Find det forløb
der virker for dig. Byg det op af argumenter, eksempler og gendrivelser teori og praktiske øvelser
→ Motivation: Lær at forstå og bruge
motivation som det vigtigste af dine
psykologiske virkemidler
→ Spørgeteknik: Gottleben har udviklet
en 5-trinsmodel, der er verdens mest
effektive metode til at bruge spørgsmål til overbevisende kommunikation
→ Lytte og opsummere: Lær at lytte og
opsummere på flere måder der gør
dialogen mere konstruktiv og samtidig
fremmer din sag

UNDERVISNINGSFORM
Kurset vil foregå som en vekselvirkning
mellem oplæg, dialog, øvelser og gruppedrøftelser.

KURSUSNR.

TID

STED

TILMELDINGSFRIST

TRE060

30. nov. – 1. dec. 2020

Hotel Fredericia

28. september 2020

14 AF 20

SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FEEDBACKKULTUR MED
FOKUS PÅ FAGLIGHED
UNDERVISERE

MÅLGRUPPE

ANNE BIRGITTE LINDHOLM,
udviklingskonsulent ved
konsulenthuset PraxisConsult

Målgruppen for kurset er tillidsrepræsentanter, der ønsker at skabe en stærk
feedbackkultur med fokus på faglighed på
deres arbejdsplads.

VARIGHED

FORMÅL

2 DAGE

Formålet med kurset er, at TR får inspiration og konkrete ideer til at give konstruktiv
feedback til sine omgivelser – til møder,
i samtaler og i dagligdagen – samt til at
medvirke til at skabe en stærk feedbackkultur på arbejdspladsen med fokus på
faglighed.

ANTAL PLADSER
30

Hvordan skaber man og fastholder en
sund feedbackkultur på arbejdspladsen?
→ Struktureret feedback
→ Ad hoc feedback
→ Feedforward
Hvordan kan TR bane vejen for en stærk
feedbackkultur med udgangspunkt i den
socialpædagogiske faglighed?
→ Der skal tales om det
→ Ideen skal sælges
– det handler om læring

INDHOLD
Hvad er feedback?
→ Teorien – feedback som dialogform
→ De grundlæggende forudsætninger – i
dialogen og i relationen
→ Hvornår virker det og hvorfor?
Konkrete metoder til at give
og modtage feedback
→ Nogle vigtige regler for feedback

→ Det skal bruges i praksis
Mit næste skridt
→ Sådan vil jeg medvirke til at
skabe en stærk feedbackkultur
på min arbejdsplads

UNDERVISNINGSFORM
Undervisningen vil veksle mellem oplæg,
refleksion, øvelser og arbejde i mindre
grupper.

→ Kravene til en god feedbacker
→ Feedback i praksis: Det, der skete
– og hvordan det virkede på mig

KURSUSNR.

TID

STED

TILMELDINGSFRIST

TRE060
TRE560

30.
3. –nov.
4. december
– 1. dec. 2020

Hotel Fredericia

28.
1. oktober
september
20202020
15 AF 20

SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

HMU-KURSUS
UNDERVISERE

MÅLGRUPPE

INDHOLD

KJELD SANDAHL SKOV,
konsulent i Socialpædagogernes
forbundssekretariat

Kurset henvender sig til dig,
som sidder i HovedMed.

På kurset vil vi komme omkring:

VARIGHED

Kursets formål enten at genopfriske eller
indføre dig i den overordnede og grundlæggende forståelse for meningen med
MED-samarbejdet og dets muligheder for
indflydelse.

3 DAGE
ANTAL PLADSER
30

FORMÅL

→ Hvad er den overordnende og
grundlæggende forståelse for
meningen med MED-samarbejdet
og dets muligheder for indflydelse?
→ Hvordan sikres ligeværdighed i
samarbejdet?
→ Hvordan samarbejdes der ’klogt’?
→ Hvordan bryder man ind i drøftelser
og medvirker til kvalificering af
beslutninger?
→ Herudover vil kurset belyse en
række mere konkrete emner:
→ Økonomi- og budgetforståelse
→ Sikring af sammenhængskraft til
baglandet, bl.a. ved at gøre
HMU-arbejdet inddragende og synligt.
→ Samarbejdet på B-siden og samarbejdet henover bordet med A-siden

UNDERVISNINGSFORM:
Kurset vil foregå som en vekselvirkning
mellem oplæg, dialog, og arbejde med egne
handleplaner. Der må påregnes aktiv deltagerindsats samt arbejde med en mindre
hjemmeopgave forud for kursets start.

KURSUSNR.

TID

STED

TILMELDINGSFRIST

TRE523

8. – 10. december

Hotel Fredericia

6. oktober 2020

16 AF 20

SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

DIGITALT KURSUS: STÆRKE RELATIONER
OG VIDENSDELING PÅ ARBEJDSPLADSEN
UNDERVISERE

MÅLGRUPPE

På kurset lærer du:

SUSIE LYNGE,
netværksekspert ved
Netværksakademiet

Kurset henvender sig til dig, der ønsker at
tillære og afprøve metoder til at styrke relationerne til kollegaerne på arbejdspladsen og skabe mere videndeling på tværs.

→ Hvorfor effektiv videndeling er for
TR, kollegaerne og jeres arbejdsplads
i fremtiden

FORMÅL

→ Hvorfor videndeling ikke bare handler
om flere møder og mere snak

VARIGHED
TO DIGITALE WORKSHOPS
OG TRÆNING MELLEM
WORKSHOPSNE.
ANTAL PLADSER

Kurset har til formål at give dig værktøjer
til at en styrke vidensdelingskulturen på
arbejdspladsen.

INDHOLD

40

OBS:
KURSET ERSTATTER
DET UDSKUDTE KURSUS
’TR’S RELATIONSARBEJDE
MED KOLLEGAERNE’.
DER GIVES I ALT 6 TIMERS
FRIKØB TIL DETTE
ONLINE KURSUS.

Kurset indeholder to digitale workshops,
en app med læringsvideoer, e-bog, øvelser,
cases og værktøjer, der kan downloades
og prøves af mellem workshopsne. Alt
sammen elementer, der hjælper dig til at
skabe gode relationer og lave vidensdeling på tværs af arbejdspladsen. Forskning viser, at arbejdspladser, der har en
vidensdelingskultur og samarbejder på
tværs, står markant stærkere og tilpasser
sig bedre til forandringer. De har også en
større arbejdsglæde.

→ Hvordan du bruger en række enkle
og gennemtestede værktøjer til at
opkvalificere jeres møder og den
videndeling, der allerede foregår
→ Hvordan I styrker fællesskabet og
arbejdsglæden ved at igangsætte
små initiativer med bedre videndeling
→ Hvordan man imødekommer de
klassiske barrierer der opstår i
en travl hverdag
→ Hvordan du står stærkere i din
rolle og smitter dine kollegaer til
at videndele mere

UNDERVISNINGSFORM
Digitale workshops, øvelser,
videoer og casearbejde.

KURSUSNR.

TID

STED

TILMELDINGSFRIST

TRE190

17. september kl. 9:00 – 11:30 + 1. oktober kl. 9:00 – 11:30

Online

20. juli
17 AF 20

SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

VÆRD AT VIDE
TILMELDING OG OPTAGELSE

LØN UNDER KURSUSDELTAGELSE

AFBUD TIL KURSERNE

Du kan tilmelde dig alle de kurser, du har
lyst til, men det er ikke sikkert, at du bliver
optaget på dem alle. Socialpædagogernes
tillidsrepræsentanter har ret til minimum
ét kursus hvert andet år. Men i praksis kan
du opleve at deltage i flere. Når vi administrerer din kursustilmelding, reserverer
vi først pladser til tillidsrepræsentanter,
der ikke har været på kursus inden for det
sidste år. Dernæst fyldes kurserne op med
andre, som har søgt om plads.

Tillidsrepræsentanter får sædvanlig løn
fra arbejdsgiveren under deltagelse i
TR-uddannelse. Offentlige arbejdsgivere
får efterfølgende refunderet lønudgiften
fra forbundet, bortset fra i København og
Frederiksberg kommuner. Vi refunderer
8 timers løn pr. kursusdag – også for
deltidsansatte.

Hvis du alligevel bliver forhindret i at
deltage i et planlagt kursus, skal du melde
afbud på telefon 72 48 60 30 eller på
mailadressen kursustilmelding@sl.dk så
tidligt som muligt. Det giver os mulighed
for at tilbyde din plads til en anden. Afbud
der modtages med få dages varsel, kan
normalt ikke udnyttes af andre, og pladsen
er derfor spildt. Du kan bidrage til, at vi
udnytter ressourcerne i TR-uddannelsen
bedst muligt ved ikke at melde afbud i
sidste øjeblik. Ved sygdom skal du også
huske at melde dig syg til din arbejdsgiver,
som ellers regner med, at du er på kursus.
Ved sygdom får arbejdsgiveren ikke lønrefusion fra forbundet.

FTR og HMU-repræsentanter har ret til
mindst to kurser årligt, og repræsentanter
i sektor-/områdeudvalg har ret til mindst
et kursus årligt.
Meld dig til kurserne på www.sl.dk/trefteruddannelse. Her finder du også en samlet
oversigt over de kurser, du kan tilmelde dig.

TJENESTEFRIHED TIL
KURSUSDELTAGELSE
Samtidig med at du tilmelder dig, skal du
søge tjenestefrihed hos din arbejdsgiver.
Det er vigtigt, at tjenestefriheden gælder
for alle de kursusdage, du tilmelder dig.
Hvis du nægtes tjenestefrihed, skal du
straks henvende dig i din lokale kreds, der
vil behandle sagen.

SOCIALPÆDAGOGERNE BETALER
Din deltagelse i TR-uddannelse er gratis for
dig og din arbejdsplads. Vi betaler udgifter
til ophold, forplejning, undervisning og
transport. De nærmere regler for betaling
af transportudgifter fremgår af de praktiske
oplysninger, der udsendes før kurset.

18 AF 20

I København og Frederiksberg kommuner
får arbejdsgiveren ikke lønrefusion fra
forbundet. Det skyldes særlige aftaler om,
at tiden til deltagelse i TR-uddannelse er
indregnet i normtimetallet og arbejdspladsens budget.
På private arbejdspladser indeholder overenskomsten bestemmelser om, at du får fri
til TR-kurser og TR-møder med normal løn.
Der er ingen aftaler om lønrefusion til arbejdsgiveren. Det skyldes, at arbejdsgiveren
ikke indbetaler bidrag til uddannelsesfonden, som de offentlige arbejdsgivere skal.

MØDEPLIGT
Når du har tilmeldt dig og er blevet optaget på et TR-kursus, forventer vi, at du
deltager i fuldt omfang. Det vil sige alle
dage fra start til slut. Senere ankomst eller
tidligere afrejse end de tidspunkter, der er
angivet i kursusprogrammet, accepteres
ikke, da det griber forstyrrende ind i kursets forløb. Derfor bør du sikre, at der ikke
er andre aktiviteter af arbejdsmæssig eller
privat karakter, som vil komme i vejen for
din kursusdeltagelse.

OPHØR I TR-HVERVET
Hvis du ophører som tillidsrepræsentant,
skal du straks give os besked. Ved ophør
vil du blive afmeldt al videre kursusdeltagelse. Meddelelse kan gives til Medlemsservice på telefon 72 48 60 30 eller på
mailadressen kursustilmelding@sl.dk

SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

KURSUSSTED
Hotel Fredericia
Vestre Ringvej 96
7000 Fredericia
Tlf. 7591 0000
www.hotel-fredericia.dk
Best Western Plus Hotel Fredericia ligger
dejligt centralt placeret i Trekantsområdet
tæt på Fredericia Banegård og motorvejsnettet. Hotellet er omgivet af den skønneste natur, hvor bl.a. Fredericia Voldanlæg
er et besøg værd. Her er rig mulighed for
diverse aktiviteter med Idrætscenter, spaområder, fitnesscenter og bowlingbaner 50
meter fra hotellet.

19 AF 20

SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND
Brolæggerstræde 9 1211 København K
7248 6000
www.sl.dk

