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Valget som tillidsrepræsentant betyder, at du skal sætte dig ind i mange og nye forhold og samtidig 
passe dit pædagogiske arbejde på institutionen.Vi ved, at det stiller store krav til dig. Har du fagli-
ge spørgsmål, skal du derfor heller ikke tøve med at kontakte enten din fællestillidsrepræsentant 
eller en konsulent i fagforeningen.

Bliv klædt på til jobbet som TR
I BUPL Midtsjælland har vi en uddannelsesgaranti, der betyder, at du skal være i gang med din 
TR-uddannelse senest ½ år, efter du er blevet valgt som TR. For at skabe en sammenhæng i det, 
du skal vide som TR for at kunne varetage dit hverv, og de emner, der dukker op undervejs i dit 
TR-arbejde, har vi bygget TR-uddannelsen op omkring dels en grunduddannelse, dels relevante 
overbygningskurser.

Grunduddannelse
Grunduddannelsen består af 5 dage fordelt på 3 moduler. Her bliver du introduceret til rollen som 
TR, og du får viden og kompetencer inden for løn og normeringer samt personalepolitik og indi-
viduelle ansættelsesvilkår. Du vil blive tilbudt at komme på et uddannelseshold i forbindelse med 
godkendelsen af dit TR-valg. 

Overbygningskurser
Typisk af 1 eller 2 dages varighed, hvor vi går dybere med et bestemt emne, fx. forhandling eller 
MED-samarbejdet. Du kan tilmelde dig overbygningskurserne, når du - som udgangspunkt - har 
gennemført grunduddannelsen.

TR til tiden
Udover den uddannelse, du som TR får i BUPL Midtsjælland, kan der undervejs opstå konkrete 
behov ude på institutionerne omkring specifikke og aktuelle problemstillinger. Det kan for eksem-
pel handle om, hvordan du som TR skriver et høringssvar, eller hvordan du tjekker en lønseddel. 
I disse tilfælde kan vores konsulenter komme ud på TR-møderne eller på institutionerne og holde 
oplæg om et specifikt emne. Det kalder vi for ’TR til Tiden’. 

Vi glæder os til at tage imod dig på kurserne.

Pia Ungstrup Petersen
Næstformand i BUPL Midtsjælland
Politisk ansvarlig for TR-uddannelsen

OBS: Der tages forbehold for ændringer 
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Grunduddannelsen

Formål 
Formålet med introdagen er, at du som TR opnår 
følgende kompetencer:

• Bliver bevidst om din rolle i hverdagen ud fra 
de problemstillinger, du møder på arbejds-
pladsen.

• Kan se betydningen af og vurdere hverda-
gens begivenheder på arbejdspladsen.

• Er opmærksom på kollegernes grundlæggen-
de ansættelsesmæssige interesser.

• Får opmærksomhed på din rolle som tillidsre-
præsentant og dine muligheder for at handle.

• Lærer at lære og får blik for, hvornår du har 
brug for mere viden samt, hvordan du tilegner 
dig den viden.

• Får kendskab til at søge og udvælge relevant 
information.

TR-uddannelse 2022 i BUPL Midtsjælland - grunduddannelsen

Undervisere
Hanne Kraul Jensen
Jørgen Grüner
Pia Ungstrup Petersen

Indhold
• Introduktion til BUPL
• TR-regler og MED-aftale
• Medlemshvervning
• TR’s rolle på institutionen

Formål
Formålet her på modul 2 i grunduddannelsen 
er, at du som TR får indblik i arbejdstidsreg-
lerne og en forståelse for din rolle og mulig-
heder i arbejdstilrettelæggelsen.

Du får overblik over sammenhængen mellem 
fag, arbejdstid, arbejdstidstilrettelæggelse og 
løn, sådan at både får værktøjer og mulighe-
der for at udvikle strategier. Undervisere

Claus Clemmensen
Jørgen Grüner
Morten Helenius Olsen
Sara Nissen
Britt Andersen

Indhold
• Løn, lønsumsstyring og lønpolitik
• Budget, forhåndsaftaler
• Lønforhandling
• Arbejdstidsregler

Modul 1 (en dag):

Introdag om TR’s rolle

Modul 2 (to dage): 
Løn, normeringer og arbejdstid
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Grunduddannelsen

Formål
Formålet med modul 3 i grunduddannelsen er, 
at du som TR får indblik i vilkårene i forbindelse 
med ansættelse og afsked. 

Herudover bliver du som TR introduceret til 
de dilemmaer, der kan være i forbindelse med 
TR-rollen, herunder det at være TR både for den 
enkelte og for hele arbejdspladsen. 

Vi har fokus på personalepolitik, psykisk ar-
bejdsmiljø og vilkår i forbindelse med sygdom og 
andet fravær. Vi vil i den forbindelse arbejde med 
TR’s rolle som bisidder ved sygesamtaler.

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning 
mellem oplæg og øvelser i grupper. 

Indhold
• Ansættelse
• Afsked
• Sygdom
• Information fra PBU
• Psykisk arbejdsmiljø og trivsel
• Bisidderrådgivning

Undervisere
Birgitte De La Cruz
Carina Hockerup
Michell Winger
Susanne Nielsen

Modul 3 (2 dage): 
Personalepolitik og individuelle ansættelsesvilkår

Planlagte hold i 2022:

HoldA22
Modul 1: Tirsdag 8. marts
Modul 2: Torsdag-fredag 7.-8. april
Modul 3: Torsdag-fredag 5.-6. maj

HoldB22
Modul 1: Mandag 21. marts
Modul 2: Onsdag-torsdag 20.-21. april
Modul 3: Tirsdag-onsdag 17.-18. maj

HoldC22 
Modul 1: Tirsdag 26. april
Modul 2: Onsdag-torsdag 1.-2. juni
Modul 3: Tirsdag-onsdag 21.-22. juni

HoldD22: 
Modul 1: Onsdag 14. september
Modul 2: Mandag-tirsdag 3.-4. oktober
Modul 3: Tirsdag-onsdag 15.-16. november

HoldE22/23:
Modul 1: Fredag 28. oktober
Modul 2: Tirsdag-onsdag 22.-23 november
Modul 3: Tirsdag-onsdag 10.-11. januar 23

Optagelse på et kursushold:
Når vi godkender dit TR-valg, får du be-
sked om, hvilket kursushold du er optaget 
på. Har du spørgsmål så kontakt Susie 
Møller på sum@bupl.dk eller 61 96 41 51.



Formål
Formålet med kurset er, at du som tillidsrepræ-
sentant bliver i stand til at håndtere de forskellige 
typer af forhandlinger, du har på arbejdspladsen. 
Dels med lederen og dels gennem MED-udval-
get.

Det er ligeledes formålet at øge indsigten, be-
vidstheden om og betydningen af samspillet 
mellem indholdet i forhandlingen og måden, man 
håndterer forhandlingsarbejdet på. Og i denne 
sammenhæng at kunne håndtere forhandlingsar-
bejdet med de forskellige parter og interessenter 
i en samlet forhandlingsproces.

Arbejdsformen på kurset vil være en vekselvirk-
ning mellem oplæg, refleksion og træning.

Bemærk: 
Der er to forhandlerkurser i 2022.

Overbygningskurser 2020

TR-uddannelse 2022 i BUPL Midtsjælland - overbygning

Kursus i forhandlingstræning

Indhold
• Forhandlingstyper
• Indhold og fremgangsmåde
• Forhandlingsprocessen

Undervisere
Bjarne Hansen
Jørgen Grüner

Tid og sted

1. hold:
Mandag d. 20. juni -
onsdag d. 22. juni 2022
(3 dage internat)

2. hold:
Mandag d. 7. november - 
onsdag d. 9. november 2022
(3 dage internat)

Begge kurser afholdes på
Vilcon Hotel og Konferencegaard
Lorupvej 44, 4200 Slagelse

Tilmelding
Tilmelding på www.bupl.dk/midt



Overbygningskurser 2020

Formål
Du vil som TR opnå kompetencer i og viden om 
TR’s rolle i MED-systemet og, via øvelser, opnå 
praktisk erfaring i at navigere i MED. 

Det er hensigten, at du som TR får større forstå-
else for din rolle som TR i MED og mod til at del-
tage aktivt i MED-møder. Derudover vil der være 
fokus på, hvordan du som TR får skabt mandat 
og involvering i forhold til lokale politikker. For-
ståelse af ledelsesretten; alt er til diskussion til 
lederen har truffet en beslutning. 

TR’s aktive rolle i forhold til at lave dagsordner og 
referater. Psykisk arbejdsmiljø; samarbejde og 
samspil på arbejdspladsen.

Du vil opøve færdigheder inden for forhandling, 
samarbejde og relationer i MED-systemet. Du 
vil også komme til at træne det at sætte ting på 
dagsordenen, og hvordan man arbejder med at 
skabe et mandat.

Bemærk: 
Der er to kurser om TR i MED-systemet i 2022.
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Indhold
• TR’s rolle i MED
• Skabe mandat
• Dagsordner og referater

Undervisere
Britt Andersen
Morten Helenius Olsen

Tid og sted

1. hold:
Onsdag d. 6. april 2022
Kl. 9.00-15.30 (morgenmad fra kl. 8.30)

2. hold:
Tirsdag d. 6. september 2022
Kl. 9.00-15.30 (morgenmad fra kl. 8.30)

Begge kurser afholdes i BUPL Midt-
sjælland, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse

TR i MED-systemet

Tilmelding
Tilmelding på www.bupl.dk/midt



TR Til Tiden

TR-uddannelse 2022 i BUPL Midtsjælland - TR Til Tiden

Hvad er TR til Tiden?
Begrebet ”TR Til Tiden” betyder, at fagforenin-
gen klæder TR på og går i dybden med for-
skellige faglige emner, der enten er helt aktuel-
le, eller som der er et særligt behov for.

Typisk foregår det på den måde, at vores kon-
sulenter kommer ud og holder oplæg af faglig 
karakter på TR-møderne eller ude på institutio-
nerne alt efter behov.

Kontakt din FTR eller BUPL Midtsjælland, hvis 
I har brug for særlig viden inden for et bestemt 
emne.

Online webinarer
BUPL Midtsjælland planlægger desuden at 
afholde online webinarer af et par timers varig-
hed om aktuelle faglige emner.

Du vil som TR få direkte besked, når vi afhol-
der webinarer, så hold øje med din mail og 
vores hjemmeside www.bupl.dk/midt.

Emner kan f.eks være:
• SFO-udfordring
• TR og løn - tjek din lønseddel
• Ligelønsdiskussion - ned i tid, 

pensionsalder, hvad betyder 
det for den enkelte?

• TR i MED
• Fravær af familiemæssige 

årsager
• Arbejde og fastholdelse
• Professionsetik
• Etik, faglighed og værdiskabelse


