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NY TILLIDSREPRÆSENTANT
– NYE UDFORDRINGER
Som nyvalgt tillidsrepræsentant står du
over for mange nye udfordringer på
arbejdspladsen. Fra det øjeblik du er
valgt, er du formelt Socialpædagogernes
lokale repræsentant på arbejdspladsen.
Måske en stor mundfuld, men så har du
heldigvis forbundets basisuddannelse for
nyvalgte tillidsrepræsentanter at se frem
til, som ét af flere tilbud om udvikling af
dine kompetencer.
TR-uddannelsen vil ikke gøre dig til et
”omvandrende leksikon”, der kan
overenskomster og arbejdstidsregler i
søvne. En sådan rolle mener vi i øvrigt slet
ikke, en tillidsrepræsentant skal have.
Derimod vil uddannelsen gøre dig i stand
til at agere og handle i de forskelligartede
udfordringer, du kommer til at stå
overfor – på din arbejdsplads og i andre
sammenhænge, hvor du optræder som
tillidsrepræsentant.

Det socialpædagogiske arbejdsområde
dækker bredt og omfatter ansættelser
indenfor såvel kommune, region
og stat som selvejende og private
institutioner, opholdssteder, botilbud, krisecentre mv. Det er ikke muligt med
en samlet basisuddannelse at komme
ud i alle hjørner og afkroge af vores
overenskomster og aftaler. Det kan derfor
forekomme, at tillidsrepræsentanter
fra smalle overenskomstområder som
f.eks. det private område føler, at der
bliver arbejdet med opgaver, der ikke helt
relaterer sig til dem.
Det er nu alligevel vores opfattelse, at du
vil kunne profitere af basisuddannelsen,
uanset hvilket område du kommer fra.
For selvom du ikke lige kan genkende dit
specifikke ansættelsesområde i nogle
af de emner, der bliver arbejdet med, vil
du altid kunne hente god inspiration til,

hvordan du konkret kan arbejde videre
med emnet indenfor de rammer, der
gælder på din arbejdsplads.
Det er også vigtigt at huske, at din
uddannelse kun lige er begyndt. Efter
basisuddannelsen venter en bred vifte
af efteruddannelseskurser målrettet
de særlige udfordringer, du og dine TRkolleger hver især står overfor.
Vi ønsker dig velkommen som TR og
glæder os til samarbejdet!
Venlig hilsen
Socialpædagogerne
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BASISUDDANNELSE FOR
TILLIDSREPRÆSENTANTER
Socialpædagogerne tilbyder alle sine tillidsrepræsentanter en
basisuddannelse af otte dages varighed. Du har ret til at starte
på din basisuddannelse senest et halvt år efter, du er valgt som
tillidsrepræsentant. Du tilmelder dig til basisuddannelsen via
vores hjemmeside www.sl.dk/trbasisuddannelse.

plenumoplæg og -diskussioner, øvelser og spil samt opsamling
og refleksion. Underviserne er fra kredse og forbundssekretariat.
Du følges med det samme hold på de tre moduler. Det er vigtigt,
at du allerede ved din tilmelding sikrer dig, at du kan deltage på
alle moduler på det samme kursushold.

Basisuddannelsen er bygget op omkring tre moduler – to af 3
dages varighed og et af 2 dages varighed. Modulerne foregår som
internat, det vil sige med overnatning. Den programlagte kursustid
ligger normalt i tidsrummet fra kl. 10 den første dag og til kl.
15.30 den sidste dag. Undervisningsformen vil veksle mellem

Formålet med basisuddannelsen er, at du som tillidsrepræsentant
bliver i stand til at varetage TR hvervet som medlemmernes og
organisationens repræsentant på arbejdspladsen. I løbet af
basisuddannelsen vil du stifte bekendtskab med 11 overordnede
temaer fordelt på de tre moduler:

MODUL 1:

MODUL 2:

MODUL 3:

→ Tilgang og strategi: Strategiplanlægning, forskellige roller i TR-hvervet,
samarbejde med interessenter.

→ TR og aftalerne: Generelle
personalepolitiske aftaler,
rammeaftaler og trepartsaftaler,
deres indbyrdes hierarki, samt
hvordan de kan anvendes som
løftestang til at drøfte faglige
temaer med ledelse og kolleger
på arbejdspladsen.

→ TR og det enkelte medlem:
Medlemsrettede opgaver, forventninger, rammer, muligheder og
faldgruber i forbindelse med TR’s
bistand af medlemmer ved tjenstlige
samtaler, sygefraværssamtaler og
ansættelser, hvordan TR efterlever
persondataforordningen.

→ Løn og arbejdstid: Sammenhængen
mellem arbejdstid, opgavevaretagelsen og arbejdsmiljøet,
arbejdstidsaftalens bestemmelser
om planlægning af arbejdstiden,
ændring af tjenesteplan, rådighedstjeneste og arbejdstidsbestemte
ydelser, rammerne for løndannelsen,
kønsligestillingsaspektet i forhold til
den lokale løndannelse.

→ Arbejdsmiljø: Fysisk og psykosocialt
arbejdsmiljø, arbejdsmiljøområdets
lovgivning, ansvar, roller og aftaler,
TRIO-samarbejdet, sammenhæng
mellem arbejdsmiljø og faglighed.

→ Fag og system: Grundlæggende
principper og udmøntning af relevant
lovgivning, overenskomster, Den
danske model, flexicurity systemet,
forskellen på et MED/SU-rum og et
forhandlingsrum, og rammerne for
medindflydelse, medbestemmelse
og samarbejde i MED/SU.
→ Faglighed: Egen og kollegaers
praktisering af socialpædagogisk
kernefaglighed, og hvordan TR
sætter fagligheden på dagsordenen
på arbejdspladsen.
→ TR’s udvikling: TR’s kompetencer,
udvikling, relation og kommunikation
med interessenter.
→ Organisering: Formidle værdien af
et SL-medlemskab til kollegaerne,
involvering af medlemmer i minikampagner, faglige fællesskaber
og dialog med ledelsen herom.

→ Forhandling: Forskellige former for
forhandlinger, formelle og uformelle
rum, betydningsfulde forhold i en
forhandling.
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VÆRD AT VIDE
E-LÆRINGSKURSUS OM BEHANDLING AF MEDLEMSOPLYSNINGER

Som tillidsrepræsentant behandler du oplysninger om medlemmer af Socialpædagogerne på din arbejdsplads. At være medlem
af en fagforening er en følsom personoplysning. Derfor skal du som noget af det første
klædes på til at behandle medlemsoplysninger sikkert og forsvarligt. Det sker ved, at
du skal gennemføre et e-læringskursus om
persondataforordningen. Du skal gennemføre e-læringskurset om persondataforordningen inden, du begynder på TR-basisuddannelsen, da der på TR-basisuddannelsen
også vil være et oplæg om emnet, der tager
udgangspunkt i, at du har gennemført e-læringskurset. Du modtager en e-mail med et
link til e-læringskurset, når du er registreret
som tillidsrepræsentant i vores IT-system.

TILMELDING OG OPTAGELSE

Før du kan deltage i TR-uddannelsen,
skal du have deltaget i lokal introduktion
i din kreds. Det skyldes, at den lokale
introduktion er vigtig at have med, når
du starter på TR-uddannelsen.
Du skal selv tilmelde dig TR-uddannelsen
via vores hjemmeside www.sl.dk/
trbasisuddannelse, hvor du finder en
samlet oversigt over TR-basiskurserne.
Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen
til hvert hold ligger ca. 2 måneder før
kursusstart på kursusmodul 1.
Optagelse sker efter først-til-mølle
princippet.
Husk at tjekke, at du kan deltage i alle
tre moduler, når du tilmelder dig TRuddannelsen.

TJENESTEFRIHED TIL KURSUSDELTAGELSE

Når du tilmelder dig, skal du søge
tjenestefrihed hos din arbejdsgiver. Det er
vigtigt, at tjenestefriheden gælder for hele
kursusforløbet. Hvis du nægtes tjenestefrihed, skal du straks henvende dig i din
lokale kreds, der vil behandle sagen.

SOCIALPÆDAGOGERNE BETALER

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

LØN UNDER KURSUSDELTAGELSE

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.
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 meldt dig til TR-uddannelsen,
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.

AFBUD TIL KURSERNE

Hvis du alligevel bliver forhindret i at
deltage i et planlagt kursus, skal du
melde afbud til kursussekretærerne 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.
Hvis du melder afbud til kursusmodul
2 eller 3, efter du er påbegyndt din
basisuddannelse, skal du selv henvende
dig til kursussekretærerne på telefon
72 48 60 30 eller sende en mail til
kursustilmelding@sl.dk, når du er klar
til igen at deltage. Du vil herefter blive
tilbudt optagelse på et nyt kursusmodul
2 eller 3 – evt. på en venteliste. Ved en
sådan afbrydelse af din basisuddannelse
kan vi ikke garantere dig optagelse på et
tilsvarende kursus samme år.

OPHØR I TR-HVERVET

Hvis du ophører som tillidsrepræsentant,
skal du straks give os besked. Ved
ophør vil du blive afmeldt al videre
kursusdeltagelse. Meddelelsen kan
gives til kursussekretærerne på telefon
72 48 60 30 eller på mailadressen
kursustilmelding@sl.dk eller til din
lokale kreds.

Inden du tilmelder dig basisuddannelsen,
bør du derfor sikre, at der ikke er andre
aktiviteter af arbejdsmæssig eller privat
karakter, som vil komme i vejen for din
kursusdeltagelse.
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KURSUSOVERSIGT FOR
BASISUDDANNELSEN I 2021
HOLD

DATO

TILMELDINGSFRIST

A

4. – 6. januar + 1. – 3. februar + 10. – 11. marts

2. november 2020

B

25. – 27. januar + 8. – 10. marts + 6. – 7. april

23. november 2020

C

22. – 24. marts + 26. – 28. april + 31. maj – 1. juni

18. januar 2021

D

3. – 5. maj + 14. – 16. juni + 23. – 24. august

1. marts 2021

E

6. – 8. september + 4. – 6. oktober + 17. – 18. november

2. juli 2021

F

27. – 29. oktober + 29. nov. – 1. dec. + 20. – 21. december

24. august 2021

G

22. – 24. november + 13. – 15. december + 10. – 11. januar 2022

20. september 2021
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KURSUSSTED
Best Western 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.
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