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Online Temadag: Den synlige TR/AMR
STED: Online på platformen ZOOM

FOR TR OG AMR I BUPL NORDSJÆLLAND.
DU ER OGSÅ VELKOMMEN, HVIS DU ER AMR PÅ

TIDSPUNKT: 16. juni 2021 kl. 9-14

OMRÅDET OG ORGANISERET I EN ANDEN OVERENSKOMSTBÆRENDE FAGFORENING.
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Online temadag: Den synlige AMR/TR
PRÆSENTATION

Som repræsentant i BUPL bestrider du en meget central og til tider udfordrende rolle. Som TR skal du bl.a.
agere bindeled, stødpude, forhandler og ”retfærdighedsforkæmper” mellem ledelse og medarbejdere,
samtidig med at du selvfølgelig er BUPL´s forlængede arm på din arbejdsplads, når det gælder overenskomsten, regler, ferie, løn og hvad TR-rollen ellers dækker over. På samme måde har du som AMR en rolle, der
ofte rækker ud over det beskrevne.
BUPL søger til stadighed at udvikle repræsentant-rollerne, så du kan være synlig og relaterende overfor
både medlemmer, ledere, politikere og andre interessenter. På denne dag sætter vi fokus på, hvordan du
som repræsentant kan være synlig og inspirerende, selvom Coronaen har givet ekstra pres. Fagbevægelsen
generelt har erkendt, at mennesker følger mennesker mere end de følger logoer og funktioner. Som TR og
AMR sætter det nye muligheder i spil for dig, men det kræver også at du kan overskue forandringerne og
finder modet til at balancere det at have en repræsentant-funktion med også at være en repræsentantperson.
Dagen hjælper dig med at finde dit eget udgangspunkt i præcis din individuelle balance mellem faglighed
og personlighed. Hvor skal du eventuelt flytte dig hen for at blive en repræsentant som endnu flere medlemmer ønsker at følge. Hvor meget -og hvad skal præcis du give af dig selv?
Dagen søger ikke at ændre på kerneopgaven i det at være AMR eller TR. Den søger at bidrage med en dimension, der kan komplementere den stærke faglighed de fleste repræsentanter i forvejen har. På dagen
bruger vi jeres individuelle fortællinger som værktøj. Alt det du har i din personlige og faglige rygsæk, kan
nemlig være guld værd for din synlighed og andres lyst til at følge dig.
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SPØRGSMÅL

TILMELDING

FRIKØB

Har du spørgsmål til temadagen kan du kontakte udviklingskonsulent Freja Stevenson på fjs@bupl.dk
eller Tlf. 29 69 81 00

Tilmelding sker via hjemmesiden på bupl.dk/nordsj
Link til deltagelse i Zoom fremsendes d. 14. juni via email

Det er gratis at deltage på dagen. Der ydes frikøb til TR og de AMR, som er medlem af BUPL Nordsjælland.
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