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BISIDDERROLLEN
Få opdateret din viden omkring begrebet bisidder og bliv styrket
i din rolle som bisidder, når du deltager i blandt andet tjenstlige
samtaler og sygefraværssamtaler.
 Hvad kan du bidrage med som bisidder?
 Hvad må du bidrage med som bisidder?
 Hvad skal du bidrage med og sikre som bisidder?

Vi kommer omkring de forskellige samtaletyper, du kan møde som
bisidder, og vi arbejder med cases og konkrete eksempler fra din
hverdag.
Tid:
Mandag den 21. september
Kl. 8.30-9.00: Morgenmad
Kl. 9.00-12.00: Bisidderrollen
Kl. 12.00-13.00: Ønsker du frokost, tilmeld dig særskilt på
hjemmesiden
Sted: Mødecenter Odense

Underviser:
Kim Lyhne, socialrådgiver BUPL Fyn

Forhandlinger ved nyansættelser og
løntjek
Der kommer mange nye pædagogstillinger i kommunerne i de
kommende år og flere og flere pædagoger søger nye udfordringer.
Der bliver derfor rift om pædagogressourcerne!
BUPL Fyn oplever at pædagoger i stigende grad har forventninger til
blandt andet løn, som de gerne vil have indfriet. Det stiller krav til den
lønforhandling, du som tillidsrepræsentant altid skal gennemføre ved
ansættelsen af ny kollega.
 På kurset kommer vi ind på de muligheder og barrierer, der kan

være i forhold til at forhandle den "rigtige" løn på plads.

 Undervejs giver vi også en række anbefalinger til, hvad du skal

være opmærksom på i forhold til løntjek, så du kan sikre, at
kollegaernes løn altid er korrekt.

Tid:
Mandag den 21. september.
Kl. 8.30-9.00: Morgenmad.
Kl. 9.00-15.30: Forhandlinger ved nyansættelser og løntjek.
Fuld forplejning er inkluderet.
Sted: Mødecenter Odense.

Undervisere:
Curt Anderson, faglig konsulent BUPL Fyn.
Thomas Graven, faglig konsulent BUPL Fyn.

MED
Hvordan får vi de lokale MED-udvalg til at virke?
I rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse er det
understreget, at TR er den centrale medarbejderrepræsentant, således
at samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne bygger på TRinstitutionen.
 Hvordan kan du som tillidsrepræsentant få indflydelse på arbejdet

i MED?

 Hvordan gør vi arbejdet i MED-udvalgene til andet og mere end

at tage ledelsens orienteringer til efterretning og skrive
høringssvar?

 Hvordan får vi kollegerne interesserede i MED?
 På kurset vil vi arbejde med, hvad der udfordrer de lokale MED-

udvalg, og beder deltagerne om at medbringe eksempler /historier
fra hverdagens arbejde i MED.

 På kurset tager vi afsæt i den forståelse der kommer til udtryk i

begreberne ”De 6 guldkorn”, ”Social kapital” og ”Relationel
koordinering”.
Tid:
Tirsdag den 22. september.
Kl. 8.30-9.00: Morgenmad.
Kl. 9.00-12.00: MED.
Kl. 12.00-13.00: Ønsker du frokost, tilmeld dig særskilt på hjemmesiden.
Sted: Mødecenter Odense.
Undervisere:
Hanne Vahl, faglig konsulent BUPL Fyn.
Una Bredal Storgaard, faglig konsulent.

Mini-meningsdanner for erfarne TR
- stå frem på arbejdspladsen og i offentligheden.
To-dages kursus for den erfarne TR, der ønsker at styrke sin
kommunikation og engagere flere. Du skal deltage, hvis du som TR vil
blive endnu bedre til at stå frem på de sociale medier – som
meningsdanner i offentligheden og som
#StoltPædagog.

Du bliver en stærkere meningsdanner både på arbejdspladsen og i
offentligheden.
Du får viden om skriftlig og mundtlig kommunikation og
fortællinger via. sociale medier - især Facebook.
Du bliver introduceret til at lave skarpe indlæg, taler og video til
sociale medier ud fra DINE personlige historier.
Du bliver undervist i at finde og anvende konkrete eksempler og 
klare budskaber fra pædagogernes virkelighed.
Du får viden om regler omkring ytringsfrihed.
Tid:
Tirsdag og onsdag den 22. og 23. september.
Kl. 8.30-9.00: Morgenmad.
Kl. 9.00-15.30: Mini-meningsdanner for den erfarne TR.
Fuld forplejning er inkluderet.
Sted: Mødecenter Odense.
Underviser:
Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent i BUPL
Forbund og pædagogiske meningsdannere fra Fyn.

Bliv synlig gennem videonyhedsbreve
Praksis kursus for TR, der har medlemmer på flere matrikler eller
er Område TR.
Det kan være en udfordring at være kollegaernes repræsentant, når ens
arbejdsplads er spredt ud på flere matrikler, underlagt flere ledere og
præget af en dagligdag, hvor den nære individuelle kontakt ikke er
mulig.
 Kurset understøtter dit TR arbejde, så du bliver bedre til at
kommunikere – nu også gennem videonyhedsbreve.
 Du øver dine kommunikative færdigheder og producerer flere
faktuelle og holdningsprægede videonyhedsbreve. Du lærer at skære din
viden og budskaber til - til gavn for dine medlemmer.
 Kurset giver dig nye tekniske redskaber og faktuel viden. Når kurset
er slut, har du allerede sendt 1-2 videoer til dine medlemmer og
forberedt flere andre. Det hele forgår på en konkret, sjov og
eksperimenterende facon.
Videonyhedsbreve vil gøre dig mere synlig og styrke dine medlemmers
og leder/ledere kendskab til det du som TR står for, det du ved og det du
kan. Det kan styrke både samarbejde og relation.
Tid:
Onsdag den 23 og Torsdag den 24. september.
Kl. 8.30-9.00: Morgenmad.
Kl. 9.00-16.00: Bliv synlig gennem videonyhedsbreve.
Fuld forplejning er inkluderet.
Sted: NB BUPL Fyns lokaler, Bornholmsgade 1.
Underviser:
Eva Mikkelsen, journalist og kommunikationskonsulent,
Svendborg Kommune.
Anne Apollo, faglig konsulent BUPL Fyn.

Overenskomst minus løn
BUPLs overenskomst er mere end løn. Vi gennemgår den
kommunale overenskomst for pædagoger.
Ansættelse, opsigelse, pension, ferie, seniorpolitik, sygdom og trivsel,
kompetenceudvikling og kontrolforanstaltninger.
 Vi gennemgår overenskomstens opbygning, emner, formuleringer,

paragraffer og protokollater.

 Vi når også at tale om arbejdstidsreglerne, men ikke om løn og

løndannelse, som har sit eget kursusmodul.

Det lyder måske lidt støvet, men det er en god mulighed for at kigge
nærmere på de enkelte paragraffer og se, hvad der egentlig står.

Tid:
Onsdag den 23. september.
Kl. 8.30-9.00: Morgenmad.
Kl. 9.00-12.00: Overenskomst minus løn.
Kl. 12.00-13.00: Ønsker du frokost, tilmeld dig særskilt på hjemmesiden.
Sted: Mødecenter Odense.
Undervisere:
Hanne Vahl, faglig konsulent BUPL Fyn.
Curt Anderson, faglig konsulent BUPL Fyn.

Konstruktiv og interessebaseret
forhandling
På kurset vil du få en viden, som du fremadrettet kan bruge i
enhver forhandlingssituation. Forhandling drejer sig ikke kun
om lønforhandling. Vi forhandler hele tiden i vores arbejdsliv.
Formålet med kurset er:
 At give TR en øget forståelse for en samlet forhandlingsproces
 At give dig et overblik over, hvor du som TR kan bidrage
konstruktivt til forhandlingsforløbet
 At øge TR´s forhandlingskompetencer ved at træne jer i en række
umiddelbart anvendelige og konstruktive forhandlingstekniske
værktøjer.
Undervisningen vil være afvekslende og involvere TR - blandt andet
gennem træning. Der vil blive skiftet mellem korte oplæg, øvelser og
refleksion kombineret med tilbagemeldinger og opsamling af skarpe
og klare pointer.
Tid:
Torsdag den 24. september.
Kl. 8.30-9.00: Morgenmad.
Kl. 9.00-15.30: Konstruktiv og interessebaseret forhandling.
Fuld forplejning er inkluderet.
Sted: Mødecenter Odense.
Undervisere:
Hanne Vahl, faglig konsulent i BUPL Fyn.
Eva Charles Jensen, FTR i Middelfart Kommune. Henrik
Brandt Rasmussen, FTR på skoleområdet i Odense
Kommune.

Værktøjskasse ved risiko for
nedslidning og sygemelding
Hvordan kan du som TR være med til at forebygge risikoen for
sygemelding og være med til at understøtte, at sygemeldte
kollegaer vender godt tilbage til arbejdspladsen?
På dette kursus får du et overblik over, hvilke tiltag du sammen med
din kollega og leder kan være med til at igangsætte, når- eller hvis din
kollega er nedslidningstruet, i risiko for sygemelding eller er
sygemeldt.
 Kurset giver et indblik i gældende regler, som den sygemeldte er
underlagt og giver dig som TR et overblik over støtteforanstaltninger,
der findes inden for den sociale- og beskæftigelsesmæssige
lovgivning. Du kan, som TR og bisidder bringe støtteforanstaltningen
i spil og være med til at sikre, at din kollega vender tilbage til
arbejdspladsen.
 Kurset giver endvidere et indblik i sygdomsforebyggende tiltag,
som er iværksat af Beskæftigelsesministeriet. Disse
sygdomsforebyggende tiltag kan du som TR være med til at ansøge
om.
Undervejs arbejdes der med cases.
Tid:
Torsdag den 24. september
Kl. 8.30-9.00: Morgenmad
Kl. 9.00-12.00: Værktøjskasse ved risiko for nedslidning og
sygemelding
Kl. 12.00-13.00: Ønsker du frokost, tilmeld dig særskilt på
hjemmesiden
Sted: Mødecenter Odense.
Underviser:
Thomas Stengaard, socialrådgiver BUPL Fyn.

Din kommunikation som TR
-I krydspresset mellem ledelse og medlemmer – konflikter og resultater
Som tillidsrepræsentant har du mange roller, og både dine kolleger,
medlemmer og ledelsen har forventninger til dig. Du skal vide, hvornår du
skal lytte, hvornår du skal inspirere, hvornår du skal sætte rammer, og
hvornår du skal komme med konkrete svar.
Af og til lander du i konflikter, og her skal du balancere i krydspresset
mellem ledelse og medlem. Du skal tale medlemmets sag, uden at lade dig
rive med følelsesmæssigt, og med fokus på at finde en bæredygtig løsning.
TR-rollen stiller høje krav til den enkelte, og det er derfor nødvendigt at have
en TR-faglighed at læne sig op ad – også når bølgerne går højt.
På kurset arbejder vi blandt andet med:
 Konflikthåndtering – de tre konfliktstile.
 Forståelse af egne handlemønstre i konflikter.
 Træning i at tale med udgangspunkt i sin intention – og at forstå andres
intentioner.
 Hvordan TR skaber læring for både ledelse og medlem. Balanceringen
mellem at være ekspert, sparringspartner, faglig formidler og coachende, og
derved skabe læring.
 På workshoppen får I konkrete værktøjer, I kan arbejde med i praksis, og
vi arbejder og træner med afsæt i cases fra jeres hverdag.
Tid:
Fredag den 25. september.
Kl. 8.30-9.00: Morgenmad.
Kl. 9.00-15.00: Din kommunikation som TR.
Fuld forplejning er inkluderet.
Sted: Mødecenter Odense
Underviser:
Birgitte Nortvig, ejer og stifter af ”Fra strategi til handling,”
ekstern lektor ved DTU og forfatter til bogen
"Rådgiverhåndbogen".

Hvor går du hen med hvad - og
hvordan?
Formålet med kurset er at dykke ned i nogle af de udfordringer,
du står med som tillidsrepræsentant, og hvor man ikke kan slå
op i en overenskomst eller manual og finde svaret.
 Hvad stiller du op med en kollega, der konstant brokker sig?
 Hvad skal du gå til lederen med, og hvor åben og ærlig kan du

være?

 Må du udtale dig til pressen?
 Hvad menes der med lobbyvirksomhed, og kan du som

tillidsrepræsentant påvirke beslutningerne i kommunen?

 Hvordan får du ændret BUPL´s politik på de områder, hvor du

ikke er enig?

Vi tager os tid til at tale om netop dine udfordringer.

Tid:
Fredag d. 25. september.
Kl. 8.30-9.00: Morgenmad.
Kl. 9.00-12.00: Hvor går du hen med hvad, - og hvordan?
Kl. 12.00-13.00: Ønsker du frokost, tilmeld dig særskilt på hjemmesiden.
Sted: Mødecenter Odense.
Undervisere:
Hanne Vahl, faglig konsulent BUPL Fyn.
Curt Anderson, faglig konsulent BUPL Fyn.

GENERELT
Vilkår:
Halvdagskurser: frikøb 4t
Heldagskurser: frikøb 7,4t
Bor du udenfor Odense, dækker vi transportudgifterne.
Forplejning:
Halvdagskurser: Frokost tilmeldes på hjemmesiden.
Heldagskurser: Fuld forplejning er inkluderet.
Sted:
Kurserne afholdes i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000
Odense C. NB: Kurset "Bliv synlig gennem videonyhedsbreve"
afholdes i BUPL Fyns lokaler.

