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Kære tillidsrepræsentant, 
 

Du er som tillidsrepræsentant en nøgleperson i BUPL. Du er talsmand for medlemmerne. Du er selve 

bindeleddet mellem organisationen og medlemmerne på arbejdspladsen. Og når arbejdsgiver udøver sin 

ledelsesret, foregår det bedst ved at inddrage dig. 

Uden din indsats virker det, som er kendt som Den Danske Model, hvor arbejdsgiver og lønmodtagere 

aftaler løn- og arbejdsvilkår, ikke. 

Derfor ønsker BUPL at sikre, at du understøttes i at løse de opgaver, der følger med hvervet. Og det kræver 

løbende kompetenceudvikling og en TR-uddannelse, som matcher dine behov. 

Målet er at alle tillidsrepræsentanter gennemfører hele TR-grunduddannelsen og bagefter løbende 

supplerer med forskellige tilvalgsmoduler. 

Vi håber, at du vil tage godt imod den nye TR-uddannelse og tilmelde dig de moduler, du mangler. 

 

Med venlig hilsen 

Johnny Gaardsdal 

Faglig sekretær og TR-ansvarlig i BUPL MidtVestjylland 
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Alt det praktiske  

Beskrivelse af TR-uddannelsen i 2022 

I BUPL MidtVestjylland lancerede vi i 2020 en ny TR-uddannelse, hvor vi opgraderede det gamle TR-

grundkursus til en TR-grunduddannelse med flere moduler - og med moduler målrettet mere 

erfarne TR’er, som bygger oven på.  

Det er målet, at alle tillidsrepræsentanter i løbet af de første to år, skal gennemføre den nye TR-

grunduddannelse. Hvis man tidligere har gennemført kurser tilsvarende de nye moduler, kan man 

krydse dem af på oversigten. Intro-modulet erstatter eksempelvis det gamle TR-grundkursus og hvis 

du har deltaget i et forhandlerkursus, erstatter det det nye Forhandler I. 

Indholdet på modulerne Organisering og Kommunikation I er nyt og kan ikke erstattes af ældre 

kurser. 
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Kommunikation II  
- stå frem mundtligt, skriftligt og på de sociale medier 
 

Dette tilvalgsmodul er for alle pædagoger, der ønsker at styrke deres kommunikation og 

engagere flere i debatten om pædagogers arbejde. Du skal deltage, hvis du som pædagog 

og tillidsvalgt vil blive endnu bedre til at stå frem mundtligt, skriftligt i den offentlige debat 

og på de sociale medier – som stolt pædagog og meningsdanner i offentligheden. FTR’er, 

AMR’er og andre BUPL-medlemmer er også velkomne på dette modul. 

 

Hvad får jeg med fra modulet? 
▪ Du bliver en stærkere ”meningsdanner” både på arbejdspladsen og i offentligheden.  

▪ Du bliver undervist i at finde og anvende konkrete eksempler og klare budskaber fra pædagogernes 

virkelighed.   

▪ Du får viden om skriftlig og mundtlig kommunikation og fortællinger via sociale medier – især 

Facebook. 

▪ Du bliver introduceret til at lave skarpe debatindlæg og opslag på sociale medier ud fra DINE 

personlige historier: Hvornår er du en #StoltPædagog? 

▪ Du får viden om regler omkring ytringsfrihed, hvad må jeg – hvad må jeg ikke? 

 

HUSK: Du skal medbringe PC eller tablet samt din smartphone, som du skal bruge begge dage, da 

deltagerne øver sig i at bruge mobiltelefon som et redskab til at tage fotos.  

 

Undervisere 
Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent i BUPL Forbund, Johnny Gaardsdal, faglig sekretær, Marie 

Louise Rex Galsgaard, kommunikationskonsulent, og pædagogiske meningsdannere fra Midt- og Vestjylland 

 

Tid og sted 
Tirsdag den 29. marts kl. 9:00 til onsdag den 30. marts kl. 15:30 

på Laugesens Have - kursus- og konferencecenter, Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk 

(Kommunikation II-modulet er med overnatning og fuld forplejning begge dage) 

 

Tilmeldingsfrist 
Frist for sidste tilmelding er tirsdag den 22. februar 2022  
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Forhandling II 
- håndter konflikter konstruktivt 

 

Dette tilvalgsmodul er for den erfarne TR, som måske har været på et forhandlingskursus 

før og som ønsker at blive klogere på, hvordan forhandlinger og konflikter kan bruges som 

innovativ ressource.  

 

Hvad får jeg med fra modulet? 
▪ Du får teoretisk viden om konflikter: bl.a. konfliktens faser, hvad kan medvirke til at hhv. øge og 

dæmpe konfliktniveauet.  

▪ Du får viden om, hvor konflikterne kan udspille sig i en forhandling. 

▪ Du bliver introduceret til forskellige ”typer”, man møder i forhandling. Hvordan møder man 

forskellige typer konstruktivt og hvad gør det ved én selv? 

 

Vi vil på kurset arbejde med oplæg, træning af forhandling samt gruppearbejde. 

 

 

 

Undervisere 
Kirsten Kronborg og Karin Billeskov, faglige konsulenter i BUPL MidtVestjylland 

 

Tid og sted 
Torsdag den 28. april 2022 kl. 9:00 – 15:30 (morgenkaffe fra 8:30) 

i BUPL MidtVestjylland, Stationsvej 8a, 7500 Holstebro 

 

Tilmeldingsfrist 
Frist for sidste tilmelding er onsdag den 13. april 2022 
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Intro  
- find din rolle som ny TR 

 

Som ny tillidsrepræsentant er der mange spørgsmål, når du skal finde dig til rette med dine 

nye opgaver og din nye rolle. Dette modul hjælper dig i gang og sørger for, at du får den 

basisviden, du har brug for som ny tillidsrepræsentant på det kommunale pædagogiske 

arbejdsområde.   

 

Hvad får jeg med fra modulet? 
▪ Du introduceres til din rolle som TR ift. dine kolleger, din leder, din kommune og BUPL. 

▪ Du hører om forventningerne til dig – hvad kan og hvad skal jeg? 

▪ Du bliver præsenteret for de overordnede arenaer, du som TR kommer til at bevæge dig i, f.eks. 

MED-systemet, TR-mødet, TRIO-samarbejdet etc. 

▪ Du lærer, hvor du kan finde relevante oplysninger. 

▪ Du får viden om BUPL’s opbygning og organisation. 

▪ Du introduceres for BUPL’s politikker. 

▪ Du møder nøglepersoner i BUPL samt andre nyvalgte TR’er. 

 

Vi vil på kurset arbejde med oplæg, rollespil og gruppearbejde.  

 

 

Undervisere 
Johnny Gaardsdal og Britta Bundgaard, faglige sekretærer i BUPL MidtVestjylland 

 

Tid og sted 
Onsdag den 4. maj kl. 9:00 – fredag den 6. maj kl. 15:30 

på Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk 

(Intro-modulet er med overnatning og fuld forplejning alle dage) 

 

Tilmeldingsfrist 
Frist for sidste tilmelding er onsdag den 16. marts 2022 
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Overenskomst og arbejdstid  
- få overblik over løn, vilkår og regler  
 

Hvad siger reglerne? Og hvad skal min kollega have i løn? Dette modul giver dig en 

basisviden omkring de regler og aftaler, der er gældende på det kommunale 

pædagogiske arbejdsområde. 

 

Hvad får jeg med fra modulet? 
▪ Du får viden om overenskomst- og aftalesystemet samt hvordan du navigerer i det. 

▪ Du får viden om hvilke love, aftaler og retningslinjer, der regulerer det pædagogiske 

arbejdsområde, herunder: 

- Overenskomst 

- Ferie 

- Arbejdstid 

- Løn 

- Ansættelse og afskedigelse 

▪ Du bliver præsenteret for konkrete redskaber til at finde relevante informationer. 

 

Vi vil på kurset arbejde med oplæg, rollespil og gruppearbejde.  

 

Undervisere 
Kirsten Kronborg og Pia Villesen, faglige konsulenter i BUPL MidtVestjylland 

 

Tid og sted 
Torsdag den 2. juni 2022 kl. 9:00 – 15:30 (morgenkaffe fra 8:30) 

i BUPL MidtVestjylland, Stationsvej 8a, 7500 Holstebro 

 

Tilmeldingsfrist 
Frist for sidste tilmelding er torsdag den 19. maj 2022 
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Organisering  
- skab handlekraftige fællesskaber på din arbejdsplads 

 

Som tillidsrepræsentant har du mange roller: Samarbejdspartner for din leder, talerør for 

dine kolleger og ikke mindst bindeled mellem BUPL og din arbejdsplads. Dette modul 

introducerer dig for begrebet organisering og hjælper dig med at skabe fællesskaber, der 

giver resultater.  

 

Hvad får jeg med fra modulet? 
▪ Du bliver skarpere på din rolle som organiserende tillidsrepræsentant. 

▪ Du får strategier til, hvordan du organiserer handlekraftige fællesskaber. 

▪ Du lærer at skabe følgeskab. 

▪ Du får konkrete redskaber til, hvordan du involverer dine kolleger. 

▪ Du inspireres til, hvordan du får flere med i det faglige fællesskab. 

 

Vi vil på kurset arbejde med oplæg, rollespil og gruppearbejde.  

 

 

Undervisere 
Pia Marian Villesen og Marlene Gram Berthelsen, faglige konsulenter, og Johnny Gaardsdal, faglig sekretær 

i BUPL MidtVestjylland 

 

Tid og sted 
Tirsdag den 13. september 2022 kl. 9:00 –15:30 (morgenkaffe fra 8:30) 

i BUPL MidtVestjylland, Stationsvej 8a, 7500 Holstebro 

 

Tilmeldingsfrist 
Frist for sidste tilmelding er onsdag den 30. august 2022 
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Kommunikation I 
- få dit budskab ud med personlig gennemslagskraft  
 

Kommunikation er fundamentet for dit arbejde som tillidsrepræsentant. Når du skal have 

dit budskab til at stå lysende klart - eller hvis du vil engagere andre til at gøre noget 

sammen med dig. Dette modul hjælper dig med at opnå personlig gennemslagskraft og få 

dit budskab udover rampen.   

 

Hvad får jeg med fra modulet? 
▪ Du får viden om forskellige kommunikationsformer, så du får dit budskab klart ud.  

▪ Du hører om, hvordan du kan bruge kommunikation til at motivere andre til fælles handling. 

▪ Du får konkrete redskaber til at kommunikere klart og tydeligt. 

▪ Du får konkrete redskaber til at være en synlig TR og samtidig fremstå autentisk.  

▪ Du får viden om regler omkring ytringsfrihed, hvad må jeg – hvad må jeg ikke? 

 

Vi vil på kurset arbejde med oplæg, rollespil og gruppearbejde.  

 

 

 

Undervisere 
Kirsten Kronborg og Karin Billeskov, faglige konsulenter i BUPL MidtVestjylland 

 

Tid og sted 
Mandag den 10. oktober 2022 kl. 9:00 – 15:30 (morgenkaffe fra 8:30) 

i BUPL MidtVestjylland, Stationsvej 8a, 7500 Holstebro 

 

Tilmeldingsfrist 
Frist for sidste tilmelding er fredag den 23. september 2022 
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Forhandling I  
- få mere indflydelse i forhandlinger 

 

Som tillidsrepræsentant står du ofte i situationer, hvor du forsøger at nå til enighed med 

en anden part. Når du gør det, er du en del af en forhandling. Dette modul giver dig indblik 

i forskellige forhandlingsteknikker, der kan hjælpe dig i disse situationer til at få netop din 

holdning igennem.  

 

Hvad får jeg med fra modulet? 
▪ Du får viden om, hvad en forhandling er og hvor der foregår forhandling. 

▪ Du får viden om konkrete forhandlingsteknikker. 

▪ Du får konkrete redskaber til at skabe en god forhandling. 

 

Vi vil på kurset arbejde med oplæg, rollespil og gruppearbejde.  

 

 

 

 

Undervisere 
Kirsten Kronborg og Karin Billeskov, faglige konsulenter i BUPL MidtVestjylland 

 

Tid og sted 
Fredag den 11. november 2022 kl. 9:00 – 15:30 (morgenkaffe fra 8:30) 

i BUPL MidtVestjylland, Stationsvej 8a, 7500 Holstebro 

 

Tilmeldingsfrist 
Frist for sidste tilmelding er fredag den 28. oktober 2022 
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Profession  
- tag faget med dig i dit TR-arbejde 
 

Pædagogprofessionens udvikling og pædagogers arbejdsvilkår hænger uløseligt sammen. 

Derfor er du som TR et vigtigt bindeled mellem dine kolleger og BUPL’s professionsarbejde. 

Dette modul ruster dig til at tage BUPL’s professionsstrategi og pædagogfaget med dig i dit 

TR-arbejde.   

 

Hvad får jeg med fra modulet? 
▪ Du får viden om BUPL’s professionsstrategi og professionsrelaterede politikker. 

▪ Du får indsigt i sammenhængen mellem dit TR-arbejde og BUPL’s professionsstrategi, samt 

politikker. 

▪ Du får inspiration til at bruge det etiske grundlag for pædagoger. 

▪ Du bliver præsenteret for BUPL’s forskning. 

▪ Du får viden om pædagoguddannelsen. 

▪ Du får viden om efter- og videreuddannelse.  

 

Dagen vil blive en vekselvirkning mellem oplæg, filmvisning, præsentation af podcast, arbejde med cases og 

forskellige øvelser i grupper.  

 

 

Undervisere 
Jonna Uhre, næstformand i BUPL MidtVestjylland  

og Marlene Gram Berthelsen, professionskonsulent i BUPL MidtVestjylland. 

 

Tid og sted 
Tirsdag den 31. januar 2023 kl. 9:00 – 15:30 (morgenkaffe fra 8:30) 

i BUPL MidtVestjylland, Stationsvej 8a, 7500 Holstebro 

 

Tilmeldingsfrist 
Frist for sidste tilmelding er tirsdag den 17. januar 2023 
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Forhandling II 
- håndter konflikter konstruktivt 

 

Kurset er for den erfarne TR, som måske har været på et forhandlingskursus før og som 

ønsker at blive klogere på, hvordan forhandlinger og konflikter kan bruges som innovativ 

ressource.  

 

Hvad får jeg med fra modulet? 
▪ Du får teoretisk viden om konflikter: bl.a. konfliktens faser, hvad kan medvirke til at hhv. øge og 

dæmpe konfliktniveauet.  

▪ Du får viden om, hvor konflikterne kan udspille sig i en forhandling. 

▪ Du bliver introduceret til forskellige ”typer”, man møder i forhandling. Hvordan møder man 

forskellige typer konstruktivt og hvad gør det ved én selv? 

 

Vi vil på kurset arbejde med oplæg, træning af forhandling samt gruppearbejde. 

 

 

 

Undervisere 
Kirsten Kronborg og Karin Billeskov, faglige konsulenter i BUPL MidtVestjylland 

 

Tid og sted 
Torsdag den 9. marts 2023 kl. 9:00 – 15:30 (morgenkaffe fra 8:30) 

i BUPL MidtVestjylland, Stationsvej 8a, 7500 Holstebro 

 

Tilmeldingsfrist 
Frist for sidste tilmelding er torsdag den 23. februar 2023 
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Kommunikation II  
- stå frem mundtligt, skriftligt og på sociale medier 
 

Dette tilvalgsmodul er for alle pædagoger, der ønsker at styrke deres kommunikation og 

engagere flere i debatten om pædagogers arbejde. Du skal deltage, hvis du som pædagog 

og tillidsvalgt vil blive endnu bedre til at stå frem mundtligt, skriftligt i den offentlige debat 

og på de sociale medier – som stolt pædagog og meningsdanner i offentligheden. FTR’er, 

AMR’er og andre BUPL-medlemmer er også velkomne på dette modul. 

 

Hvad får jeg med fra modulet? 
▪ Du bliver en stærkere ”meningsdanner” både på arbejdspladsen og i offentligheden.  

▪ Du bliver undervist i at finde og anvende konkrete eksempler og klare budskaber fra pædagogernes 

virkelighed.   

▪ Du får viden om skriftlig og mundtlig kommunikation og fortællinger via sociale medier – især 

Facebook. 

▪ Du bliver introduceret til at lave skarpe debatindlæg og opslag på sociale medier ud fra DINE 

personlige historier: Hvornår er du en #StoltPædagog? 

▪ Du får viden om regler omkring ytringsfrihed, hvad må jeg – hvad må jeg ikke? 

 

HUSK: Du skal medbringe PC eller tablet samt din smartphone, som du skal bruge begge dage, da 

deltagerne øver sig i at bruge mobiltelefon som et redskab til at tage fotos.  

 

Undervisere 
Johnny Gaardsdal, faglig sekretær, Marie Louise Rex Galsgaard, kommunikationskonsulent, og pædagogiske 

meningsdannere fra Midt- og Vestjylland 

 

Tid og sted 
Mandag den 3. april 2023 kl. 9:00 ti tirsdag den 4. april 2023 kl. 15:30 

på Laugesens Have – Kursus- og konferencecenter, Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk 

(Kommunikation II-modulet er med overnatning og fuld forplejning begge dage) 

 

Tilmeldingsfrist 
Frist for sidste tilmelding er tirsdag den 21. februar 2023
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Kursusplan målrettet det private  
 
 

Er du tillidsrepræsentant for pædagogerne på en privat daginstitution eller en fri 

grundskole? Så har BUPL Forbund udviklet særlige kurser målrettet dig.  

BUPL forventer, at du indenfor de første 4-5 år efter valget som tillidsrepræsentant dels gennemfører TR-

grunduddannelsen, men også tager såvel videreuddannelse som temadage, i den rækkefølge, du får behov 

for de emner uddannelsesplanen indeholder. 

Du kan kombinere dine kurser fra BUPL Forbunds kursusplan for TR’er på det private område med BUPL 

MidtVestjylland lokale moduler. Intro-modul og modulet om ’Overenskomst og arbejdstid’ på den lokale TR-

uddannelse er dog målrettet det kommunale område.  

 

Kursusplan 2022-2023 
 

▪ 12. – 14.  januar 2022: TR Grundkursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter, 1. del 

▪ 30. marts – 1. april 2022: TR Grundkursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter, 2. del 

▪ 28. – 29. april 2022: 1½ dags supplerende arbejdsmiljøkursus - for TR, AMR og leder i en privat 

daginstitution 

▪ 31. maj – 1. juni 2022: TR Kursus (Titel oplyses senere) 

▪ 25. – 26. august 2022: Leder, TR og AMR kursus (Titel oplyses senere) 

▪ 23. – 25. november 2022: TR Grundkursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter, 1. del 

▪ 18. – 20. januar 2023: TR Grundkursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter, 2. del 

 

 

 

Sted 
Alle kurser fra den landsdækkende uddannelse for TR’ere på det private område afholdes som 

internatkurser på Hornstrup Kursuscenter i Vejle.  

 

Tilmelding 
Tilmelding skal ske på hjemmesiden.  
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KOM TIL 

GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er din mulighed for, som medlem af 

BUPL MidtVestjylland, at få direkte indflydelse på 

fagforeningens udvikling og politik. 

Torsdag den 6. oktober 2022  

kl. 17:00-22:00 
på Musikteatret i Holstebro, Den Røde Plads 16, 7500 Holstebro 
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Din TR-uddannelse 

- dit overblik! 

 

Her kan du sætte kryds ved de moduler – eller tilsvarendende kurser – du har været afsted 

på i BUPL MidtVestjylland. 

 

TR-grunduddannelse Sæt 
kryds 

Intro – find din rolle som ny TR   

Overenskomst og arbejdstid – få overblik over løn, vilkår og regler  

Kommunikation I – få dit budskab ud med personlig gennemslagskraft  

Organisering – skab handlekraftige fællesskaber på din arbejdsplads  

Forhandling I – få mere indflydelse  

Profession – tag faget med dig i dit TR-arbejde  

  

Tilvalgsmoduler  Sæt 
kryds 

Kommunikation II – stå frem mundtligt, skriftligt og på sociale medier  

Forhandling II – håndter konflikter konstruktivt  
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Alt det praktiske 
 

TR-uddannelse 2022-2023 
Med dette katalog for TR-uddannelsen i 2022 

udbyder vi en række moduler, der skal give den 

enkelte tillidsrepræsentant mulighed for at blive 

klædt på til sin rolle og opgaver. 

Uddannelsen er sammensat af en 

grunduddannelse med flere moduler og nogle 

selvstændige tilvalgsmoduler målrettet erfarne 

tillidsrepræsentanter.  

Alle deltagere involveres i undervisningen og må 

påregne at kunne blive kontaktet før og/eller 

efter modulet. 
 

Undervisere 
På modulerne underviser BUPL MidtVestjyllands 

faglige konsulenter, faglige sekretærer, ansatte i 

BUPL Forbund, samt tillidsrepræsentanter og 

meningsdannere.  
 

Hvem kan deltage? 
Alle moduler er for tillidsrepræsentanter, som er 

medlemmer af BUPL MidtVestjylland.  

Nyvalgte tillidsrepræsentanter begynder deres 

TR-grunduddannelse med intro-modulet. 

Hvis du er ny tillidsrepræsentant på det private 

område, udbyder BUPL Forbund et TR-

grundkursus målrettet dig – se mere inde i 

kataloget. 

 

Pris  
Modulerne er gratis.  

BUPL betaler vikardækning 7,4 timer pr. dag samt 

kørselsgodtgørelse.  

 

Tilmelding 
Tilmelding til modulerne kan ske via 

bupl.dk/arrangementer. 

 

 

 

 

 

 

 

 


