
TR 
Værktøjskasse



BUPL Fyns lokale kurser til FTR og TRs
værktøjskasse

Oplæg/undervisning vil som regel foregå i forbindelse med et TR-møde 
og vil blive afviklet i kommunerne
Det kan være i kort inspirerende form på cirka 1 time eller længere 
kurser med oplæg, afklaring, træning m.m. på 3-6 timer
Det er gratis og inklusiv forplejning
Der ydes ikke vikarrefusion

Nyvalgte TR bliver tilbudt et grundkursus, og BUPL Fyn har uge 39 med 
tilbud til alle tillidsrepræsentanter.
Desuden tilbyder vi oplæg og kurser til TR-grupper i kommunerne. Det er 
godt og brugbart, når flere tillidsrepræsentanter fra samme kommune 
gennemgår et forløb og efterfølgende kan støtte hinanden i at løfte 
opgaverne.

Hvordan?
Fællestillidsrepræsentanter kan sammen med BUPL Fyns 
kommunekonsulenter bede om oplæg/kurser til hele eller dele af TR- 
gruppen (f.eks. 0-6 års-området eller SFO). BUPL Fyn beslutter derefter, om
det kan lade sig gøre, og hvem der skal undervise.
Desuden har BUPL Fyn nogle særlige indsatsområder, hvor alle TR-grupper 
får tilbudt oplæg/undervisning i de samme emner.

Form og vilkår

Ansvar
FTR: 
Holder styr på deltagerantal, bestiller egnet lokale og forplejning

Underviser:
Har styr på eget indhold i samråd med FTR, kommunekonsulent og BUPL 
Fyns TR-ansvarlige.
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TRs opgave og rolle ved tjenstlige samtaler/bisidder
TRs opgaver i forbindelse med medlemmers løn - tjek dine 
medlemmers løn og udvikling
Løn ved nyansættelser
Arbejdstidsregler for skolepædagoger
Arbejdstidsregler for "ikke skolepædagoger"
Den årlige lønforhandling
Kommunikation: Skriftlig og mundtlig formidling i 3-6 timer
Ytringsfrihed - hvad kan jeg, og hvad må jeg?
Udarbejde lokale pjecer/materialer til brug i lokalt fagligt 
påvirkningsarbejde
Forberede dialog og argumentation i lokale faglige møder
Den nye dagtilbudslov og den styrkede læreplan
BUPLs professionsstrategi - hvorfor er den vigtig?
MED - er det svært?

For nuværende består oplæg/kursustilbuddene af

Foreslå selv de oplæg/kurser, I har brug for i TR-gruppen.
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