
Sådan leger vi her
Sammen skaber vi et læringsrum og undervisnings-
miljø, der er præget af leg, læring, øvelser og teori. 

Vi arbejder med:

• Varierende undervisningsformer

• Indhold tæt på din virkelighed

• Plads til refleksion

• Og vi gør os umage for at etablere  
trygge læringsrum  

Kompetenceteamet i  
forbundshuset

Hvem er vi?

Du vil møde os som undervisere og vejledere. 
Du er altid velkommen til at ringe til os.

Marianne Földvary
Kursuskoordinator 

E-mail: maf@bupl.dk 
Direkte tlf.: 3546 5204

Maja Plum
Vejleder og underviser

E-mail: mpm@bupl.dk
Direkte tlf.: 3546 5065

Jens Peter Kildevang
Vejleder og underviser

E-mail: jpki@bupl.dk
Direkte tlf.: 3546 5265

Peter Engelbrekt Petersen
Vejleder og underviser

E-mail: ppn@bupl.dk
Direkte tlf.: 3546 5142

Se de aktuelle kurser og uddannelser:
bupl.dk/kompetenceudvikling 

Mail: kursusadm@bupl.dk

Tilmelding
Inden tilmelding bør du som FTR drøfte din 
kompetenceudvikling med din lokale fagforening, 
leder eller kommuneansvarlig. 
I flere fagforeninger skal tilmelding ske  
via fagforeningen.  

Tilmelder du dig selv, beder vi om, at du som FTR 
sætter din kommuneansvarlige/FTR-koordinator/
leder i cc-feltet på mailen.

Bliv klogere sammen med BUPL  
bupl.dk/kompetenceudvikling 

Mail: kursusadm@bupl.dk

Et kursus du ikke må gå glip af!!  
Da det er meget lærerigt, med masser af  
input til værktøjskassen, du konkret kan 
gøre brug af med det samme i forhold til 
ledelse af TR-gruppen. 

FTR om kurset Mødeledelse og  
ledelse af TR-gruppen.

Kompetenceudvikling i BUPL 
er målrettet FTR, faglige 
sekretærer og ansatte i BUPL.
Kompetenceteamet udbyder en 
række spændende uddannelser, 
der giver dig redskaber, nye 
indsigter og et godt netværk.
Få overblik over aktuelle tilbud 
her: bupl.dk/interne-kurser    

http://bupl.dk/kompetenceudvikling  
http://bupl.dk/kompetenceudvikling  


Når du bliver valgt som FTR skal du med 
på vores kursus for nyvalgte FTR. 
Her arbejder vi blandt andet med at lægge 
en uddannelsesplan for dine første tre år. 
På vores kurser møder du andre
FTR, som står i samme situation som dig. 
Du får muligheden for at opbygge netværk, 
så du løbende klædes på til dine opgaver. 

Pop-up-kurser
• Kurser med skiftende indhold, der  

tilrettelægges med udgangspunkt  
i ønsker og behov.

• Tilrettelægges i samarbejde med  
fagforeninger og FTR, fx om:

• Kropssprog og retorik

• Bisidderrollen

• Få styr på din tid og opgaver

• eller andet aktuelt emne...

Fordi virkeligheden sjældent står stille, 
udbyder vi løbende en række kortere kurser, 
møntet på aktuelle emner og behov. 
Kurserne skifter både i indhold, men også i 
målgruppe og form.

Kurser
• Introducerer dig til redska-

ber og skaber forståelse for 
dine opgaver.

• I dine første tre år som FTR 
anbefaler vi, at du tager et til 
to kurser pr. halvår. 

Diplomuddannelser
• For FTR med tre års erfaring, 

faglige sekretærer og ansatte.

• Giver dig nye perspektiver,  
refleksioner og øvelser tæt på 
din praksis som fagpolitisk leder.

• Diplomkurser kan tages med 
eller uden eksamen.  
Du skal læse ca. 800 sider til et 
diplomkursus på 10 ECTS.  
Vi forventer, at du læser og  
arbejder med stoffet. 

For dem med mere end tre års erfaring udbyder 
vi i BUPL diplommoduler i samarbejde med 
Center for Diplom i Ledelse. 
Det gør vi for at klæde dig endnu bedre på i din 
rolle som fagpolitisk leder. 
Diplommoduler giver dig nye perspektiver og 
handlemuligheder i forhold til ledelsesroller, 
udviklingen af TR-gruppen og dit arbejde i 
organisationen. 
De retter sig mod dig som er ansat, faglig 
sekretær eller erfaren FTR.
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Vi udbyder desuden kurser i:

• Kursus for nye FTR

• Mødeledelse og ledelse af TR-gruppen

• Konstruktive forhandlinger og professionsetik

• Lokal lobbyisme: Strategi og indflydelse i 
kommunen

• Kommunaløkonomi og budgetter

• Ledelse af politiske og strategiske  
processer

• Kommunikation og formidling

• Meningsdanner: Sæt dagsordenen  
på de sociale medier med din TR  
(også for erfarne)

Kompetence-
udvikling 
            i 3 trin
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Se, hvordan 
du tilmelder 
dig på 
bagsiden


