KOMPETENCEU DVIKLING
FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

NÅR DU ER NYVALGT OG SKAL
INTRODUCERES TIL TR-OPGAVERNE
INTRODUKTION AF NYVALGTE TILLIDSREPRÆSENTANTER
Formål
Du får indsigt i din rolle, dit ansvar og dine rettigheder som tillidsrepræsentant
og bliver informeret om hvilken støtte og service, du kan forvente af din kreds.

Beskrivelse
Du introduceres til:
• Kredskontoret og dets ansatte og valgte medarbejdere, herunder ansvarsområder, muligheder for rådgivning og faglig sparring
• Kredsens forventninger til dig som tillidsrepræsentant
• Kredsens lokale aftaler med lokale/regionale arbejdsgivere vedrørende
generelle forhold

Deltagerkreds
Nyvalgte tillidsrepræsentanter hos Socialpædagogerne.

Form
Du indkaldes til et introduktionsmøde eller -samtale afholdt af en af kredsens
valgte eller ansatte medarbejdere, der har kendskab til de lokale forhold.
Introduktionen til dine TR-opgaver omfatter et møde afholdt på kredskontoret
eller på din arbejdsplads – suppleret af skriftligt materiale om kredsens medarbejdere, åbningstid med videre.

Hvem står for tilbuddet
Opgaven løses af din kreds.
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NÅR DU SKAL I GANG
MED DIN TR-UDDANNELSE
BASISUDDANNELSE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER
Formål
Basisuddannelsen gør dig i stand til at varetage TR-hvervet som Socialpædagogernes repræsentant på arbejdspladsen, så du bliver i stand til at agere
hensigtsmæssigt i problem- og opgaveløsning på din arbejdsplads.

Beskrivelse
Basisuddannelsen er et modulopbygget forløb, hvor du støttes i din individuelle og faglige kompetenceudvikling som tillidsrepræsentant.
Du vil i basisuddannelsen:
• blive afklaret omkring din egen rolle i hvervet som TR
• opnå indsigt i overenskomst- og aftalesystemet
• opnå indsigt i Den Gode Arbejdsplads
• tilegne dig redskaber til håndtering af faglige og udviklingsmæssige problemstillinger på arbejdspladsen
• blive motiveret for en fortsat kompetenceudvikling
• opnå viden og indsigt om den politiske kompetence, som TR-hvervet indebærer

Deltagerkreds
Tillidsrepræsentanter hos Socialpædagogerne, som har deltaget i introduktionsmøde i kredsen og ikke tidligere har deltaget i basisuddannelsen hos
Socialpædagogerne.

Form
Undervisningen afholdes af undervisere, der har kendskab til Socialpædagogernes område og har erfaring med voksenundervisning.
Uddannelsen er tilrettelagt som internatkurser med stor involvering af deltagerne. Undervisningen foregår som en kombination af oplæg, øvelser i grupper, videnssøgning, projektarbejde og formidlingstræning.

Hvem står for tilbuddet
Opgaven løses af Socialpædagogerne centralt.
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NÅR DINE KOMPETENCER
FORTSAT SKAL UDVIKLES
UDVIKLINGSSAMTALER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER
Formål
Du får mulighed for at drøfte dit samarbejde med kredsen, din varetagelse
af opgaven og din kompetenceudvikling i rollen som TR. Dine nuværende og
fremtidige opgaver som TR afdækkes , dit samarbejde med kredsen styrkes,
og du støttes i din fortsatte kompetenceudvikling og motivation for at fortsætte og udvikle dig i dit hverv som TR.

Beskrivelse
Du indkaldes til at deltage i en udviklingssamtale i din kreds, hvor det primære
fokus er på dine nuværende kompetencer og dine fremtidige kompetencebehov.
Du indkaldes til en udviklingssamtale senest seks måneder efter gennemførelsen af basisuddannelsen. Efterfølgende tilbydes du en udviklingssamtale hvert
andet år.
Hvis du er MED/SU repræsentant på område- eller hovedudvalgsniveau eller
fællestillidsrepræsentant (FTR), tilbydes du en årlig udviklingssamtale.

Deltagerkreds
Tillidsrepræsentanter som har deltaget i basisuddannelsen hos Socialpædagogerne.

Form
Udviklingssamtalen har en form, som støtter dig i afklaring af dine aktuelle
opgaver og kompetencer samt dine fremtidige opgaver og kompetencebehov.
Sammen med kredsens medarbejder lægger du en plan for din videre kompetenceudvikling, herunder deltagelse i TR-efteruddannelseskurser.

Hvem står for tilbuddet
Opgaven løses af din kreds.
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NÅR DU SKAL
EFTERUDDANNES
EFTERUDDANNELSE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER
Formål
Du tilbydes efteruddannelse, når du har afsluttet Socialpædagogernes basisuddannelse for tillidsrepræsentanter. Formålet er at støtte din fortsatte kompetenceudvikling og give dig flere redskaber til at udfylde din rolle som TR og
motivere dig for at fortsætte i dit hverv som TR.

Beskrivelse
Efteruddannelsen består af et varieret udbud af enkeltkurser med forskellige
faglige temaer.
Du forventes at deltage i Socialpædagogernes efteruddannelse for tillidsrepræsentanter 12 måneder efter afslutning af basisuddannelsen og herefter en
gang hvert andet år.
Såfremt du repræsenterer Socialpædagogerne i MED/SU på forvaltnings- eller
områdeniveau, har du ret til et efteruddannelseskursus hvert år.
Såfremt du er fællestillidsrepræsentant (FTR) eller er medlem af et Hovedudvalg (MED/SU) har du ret til at deltage i to efteruddannelseskurser hvert år.

Deltagerkreds
Tillidsrepræsentanter som har gennemført basisuddannelsen hos Socialpædagogerne.

Form
Undervisningen afholdes af undervisere, der har kendskab til Socialpædagogernes område og har erfaring med voksenundervisning. Efteruddannelse for
tillidsrepræsentanter kan afholdes under varierede former som for eksempel
internatkurser, regionale eller lokale temadage og workshops. Undervisningsformerne kan variere mellem projektorganisering, casestudier, foredrag,
dialogforum, coachingforløb med videre.

Hvem står for tilbuddet
Socialpædagogerne centralt.
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NÅR DU SKAL DELTAGE
I LOKALE TR-MØDER
MØDER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER
Formål
Du indkaldes til at deltage i møder for tillidsrepræsentanter, hvor målet er at
sikre et højt informationsniveau fra din kreds og få mulighed for at udveksle
erfaringer om den konkrete opgaveløsning med andre tillidsrepræsentanter.

Beskrivelse
TR-mødernes hyppighed, varighed og faglige indhold bestemmes af din kreds.
Din kreds indkalder til TR-møder via mail-lister, på kredshjemmesider eller pr.
brev og gennemføres af kredsens valgte eller ansatte medarbejdere, der har
kendskab til det lokale område.

Deltagerkreds
Tillidsrepræsentanter i din kreds.

Form
TR-mødernes form og indhold varierer efter konkret beslutning i din kreds.

Hvem står for tilbuddet
Opgaven løses af din kreds.
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Socialpædagogerne
Brolæggerstræde 9
1211 København K

Tlf. 7248 6000
Mail sl@sl.dk
www.sl.dk

