TR-kurser for offentlige ansatte tillidsvalgte
2. halvår 2021

Kære tillidsrepræsentant

Vi ved, at det
er et krævende
arbejde at være
tillidsrepræsentant.

Her får du en oversigt over, hvad Djøf har at byde på af TR-kurser i 2. halvår
2021.
Allerførst: Tak fordi du er tillidsrepræsentant, og er med til at få samarbejdet
til at fungere også i en tid, hvor du og dine kollegaer har været hjemsendt.
Du skal vide, at det gør en kæmpe forskel for medlemmerne, at du er der for
dem både i kollektive forhandlinger og individuelle sager.
I 2021 er din rolle afgørende, da du er med til at formidle resultater for vores
nye overenskomster, og her er du igen i frontlinjen for min kommunikation
til dine kollegaer.
I år har vi været ramt af nedlukning, og de fleste af vores fysiske TR-kurser
er blevet holdt online. Vi har også tilbudt en række online morgenmøder,
og har været glade for at møde dig på din hjemmearbejdsplads. Vi håber på
at kunne vende tilbage til vores fysiske TR-kurser i resten af 2021, men vil
samtidig blive ved med at tilbyde kortere online-kurser, som er relevante
og nemme for dig at deltage i.
Jeg håber, at du er glad for online-arrangementer, som vi opretter
løbende, og som du kan finde i vores arrangementskalender.
Vi ved, at det er et krævende arbejde at være tillidsrepræsentant.
Og derfor holder vi fast i vores tilbud om videnstunge kurser og
hjælp til at fastholde viden efter kurserne.
Jeg håber, at du med denne kursusoversigt bliver inspireret til
at tage med på et af vores fysiske TR-kurser. Der er både kurser
for den nye og den erfarne tillidsrepræsentant. Læs mere på
vores TR-site og find de kurser, der passer bedst til dig.
Ser vi dig på kursus? Det håber jeg.

Mange hilsner
Sara Vergo
Formand for Djøf Offentlig

Tænk længere

Startdato

Antal dage

Sted

Jura, rammer og regler
Introkursus for nyvalgte off. TR

24.08.2021

1

Odense

Regelkompasset

21.09.2021

2

Århus

Bliv TR ekspert på løn

12.10.2021

2

København

Regelkompasset II

01.12.2021

2

Korsør

Introkursus for nyvalgte off. TR

30.11.2021

1

København

Regelkompasset

17.11.2021

2

København

Møde og procesledelse

08.11.2021

2

Århus

Arbejdsmiljø

14.09.2021

2

Kolding

Retorik I

15.09.2021

2

København

Næste skridt i din karriere

11.11.2021

1

København

Mægling & Konfliktløsning

29.09.2021

2

København

Kommunikation og sparring i praksis

05.10.2021

1

Århus

Retorik II

22.11.2021

2

København

Den gode forhandler – Jylland

08.09.2021

2

Århus

Forhandler ++ Efterår

07.09.2021

1

København

Den gode forhandler

02.11.2021

2

København

Den gode forhandler

07.12.2021

2

Korsør

HR og kommunikation

Forhandling

Læs mere om kurserne på djoef.dk/trkurser

