TR-kurser for offentlige ansatte tillidsvalgte
1. halvår 2022

Kære tillidsrepræsentant

Der kommer hele
tiden nye opgaver
til, når arbejdsformer
og -vilkår er under
hastig forandring.

Allerførst: Tak fordi du er tillidsrepræsentant, og er med til at få samarbejdet
til at fungere på arbejdspladsen. Du yder en stor og værdifuld indsats for vores medlemmer rundt omkring i vores klubber og du er et helt uundværligt
omdrejningspunkt, når Djøf skal varetage interesserne for både det enkelte
medlem og for alle vores medlemmer kollektivt.
I 2022 er din rolle igen afgørende, for eksempel når der bliver forhandlet
lokalaftaler om hjemmearbejde eller måske, når den grønne dagsorden skal
implementeres på din arbejdsplads. Der kommer hele tiden nye opgaver til,
når arbejdsformer og -vilkår er under hastig forandring.
Vi ved, at det er et krævende arbejde at være tillidsrepræsentant. Og vi vil
gerne klæde dig bedst muligt på både til de mere klassiske TR-opgaver og
til dem, som kalder på nye kompetencer og ny inspiration. Vi er glade for at
byde dig velkommen igen til vores fysiske TR-kurser. Målet er, at du kommer hjem med konkrete værktøjer, som du kan bruge i din rolle som tillidsrepræsentant. De fysiske kurser giver tid og plads til at netværke og vende
ideer med andre gode tillidsrepræsentanter, og min egen erfaring er, at
input fra de andre TR-kursister er et fantastisk supplement til de mere
formelle værktøjer.
Vi holder dog også fast i online morgenmøder, som vi opretter
løbende, og som du kan finde på vores TR-site. For selvom det
har været ærgerligt ikke at ses på de fysiske kurser, så har det
været alletiders at kunne mødes i et virtuelt rum, hvor man let
har kunne deltage fra alle egne af landet, selvom hverdagen er
travl. På morgenmøderne vil vi zoome ind på forskellige aktuelle emner, som vi meget gerne vil have dine input til.
Jeg håber, at du bruger Djøfs læringsplatform Triggerz til at
samle materialet fra dine TR-kurser, samt at du har set vores
e-kurser, som vi fintuner løbende på Triggerz.
Og jeg håber, at du med denne kursusoversigt bliver inspireret til
at tage med på et af vores TR-kurser i 2022. Der er både kurser
for dig, som er ny, eller hvis du er en erfaren tillidsrepræsentant.

Mange hilsner
Sara Vergo
Formand for Djøf Offentlig

Tænk længere

Startdato

Antal dage

Sted

Jura, rammer og regler
Regelkompasset

27.01.2022

2

København

Introkursus for nyvalgte off. TR

08.02.2022

1

København

Bliv TR ekspert på løn

22.03.2022

2

Køge

Regelkompasset

05.04.2022

2

Århus

Regelkompasset II

05.05.2022

2

København

Introkursus for nyvalgte off. TR

02.06.2022

1

Århus

Regelkompasset

21.06.2022

2

København

Møde og procesledelse

12.01.2022

2

København

Arbejdsmiljø

01.03.2022

2

København

Retorik I

10.03.2022

2

København

Næste skridt i din karriere

28.04.2022

1

København

Mægling & Konfliktløsning

01.06.2022

2

København

Kommunikation og sparring i praksis

30.05.2021

1

København

Den gode forhandler - Jylland

11.01.2022

2

Århus

Forhandler ++ Forår

03.02.2022

1

København

Den gode forhandler

03.03.2022

2

København

Den gode forhandler

09.06.2022

2

Køge

HR og kommunikation

Forhandling

Læs mere om kurserne på djoef.dk/trkurser

