
 



 

 

 

 

Hold/Tilmeldingsfrist Modul/Dato/Kursusnr. Sted 

Senest tilmelding d. 

29. november 2012 

  

1 1 / d. 2. + 3. januar 

1061-13-48-02 

FOA 1 - Valby 

1 2 / d. 29.-31. januar 

1032-13-48-00 

FOA 1 – Valby 

1 3 / d. 27.+28. februar 

1032-13-48-00 

FOA 1 – Valby 

 

1 4 / d. 19.-21. marts 

1032-13-48-00 

FOA 1 - Valby 

1 5 / d. 22.+23. april 

1032-13-48-00 

FOA 1 – Valby 

 

1 6 / d. 28.+29. maj 

1061-13-48-03 

FOA 1 – Valby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold/Tilmeldingsfrist Modul/Dato/Kursusnr. Sted 

Seneste tilmelding d. 

31. januar 2013 

  

2 1 / d. 12.+13. marts 

1061-13-48-04 

FOA 1 – Valby 

2 2 / d. 16.-18. april 

1032-13-48-01 

FOA 1 – Valby 

2 3 / d. 22.+23. maj 

1032-13-48-01 

FOA 1 - Valby 

2 4 / d. 11.-13. juni 

1032-13-48-01 

FOA 1 – Valby 

2 5 / d. 20.+21. august 

1032-13-48-01 

FOA 1 – Valby 

2 6 / d. 17.+18. sept. 

1061-13-48-05 

FOA 1 - Valby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hold/Tilmeldingsfrist Modul/Dato/Kursusnr. Sted 

Senest tilmelding d. 

1. juli 2013 

  

3 1 / d. 27.+28. august 

1061-13-48-06 

FOA 1 – Valby 

 

3 2 / d. 10.-12. sept. 

1032-13-48-02 

FOA 1 – Valby 

 

3 3 / d. 23.+24. oktober 

1032-13-48-02 

FOA 1 – Valby 

3 4 / d. 18.-20. november 

1032-13-48-02 

FOA 1 – Valby 

3 5 / 17.+18. december 

1032-13-48-02 

FOA 1 – Valby 

 

3 6 / d. 7.+8. jan. 2014 

1032-13-48-02 

 

 

 

Du skal være opmærksom på, at tilmelder du dig et hold, 

så er det ALLE modulerne på det hold du skal deltage i. Du 

kan f.eks. ikke tilmelde dig hold 1 og så tage modul 4 på 

hold 2 og modul 5 på hold 3. 

 

 

Tilmelding skal ske til Dorte på  4697 1507 

eller  ds016@foa.dk 

 



 

 

TR Grunduddannelse 

Hvorfor tage uddannelsen 

Fordi du er vores forlængede arm ude på arbejdspladsen og dette 

skal du ”klædes på til”. Vi opfordrer dig til at tilmelde dig et af 

holdene, så hurtigt som du kan, da det ikke er tilfredsstillende for 

dig, at gå rundt på arbejdspladsen uden en relevant uddannelse. 

Uddannelsens varighed 

Ca. ½ år fordelt på 6 moduler. Modulerne er af 2-3 dages 

varighed og ca. en måned mellem modulerne. I denne periode vil 

der være arbejdspladsopgaver, som der arbejdes med på det 

kommende modul. Det er en rigtig god ide at oplyse arbejdsgiver 

og dine kolleger om dette, da du nok skal bruge deres hjælp til 
løsningen af opgaven. 

Indhold på uddannelsen 

Hvad vil det sige at være TR eller suppleant? Hvilken rolle har du 

på arbejdspladsen? Hvilke rettigheder har du og er der forskel på 
dem, når man er suppleant? 

Vi arbejder dybdegående med de aftaler, der er i din kommune/-

region eller arbejdsplads. 

Ferieaftalen er bare en af de aftaler, som vi arbejder med. Vi 

snuser til overenskomsten og får begreber som lokale og centralt 
aftalte aftaler på plads. 

Hvad vil det sige at have MED eller SU, hvor har du MED be-

stemmelse og hvor har du MED indflydelse? Hvem sidder i ud-

valgene? Hvordan er jeres struktur? Hvordan ser jeres referater 
ud? Hvornår kommer dagsordenen ud? Osv. 

 

 



 

 

Vi bruger en del tid på at finde svarene på Tillidszonen, som er en 

lukket hjemmesideportal, for FOA’s tillidsvalgte. Så en lille smule 

viden om computer og søgning på nettet, er ikke det værste at 

kunne på uddannelsen, men det er ikke et adgangskrav. Under-

viserne skal nok hjælpe hen ad vejen. 

Du vil opleve at få en god sparring og vidensdeling fra dine 

medkursister, om hverdagens problematikker som TR eller 
suppleant. 

Uddannelsen er ikke bygget op som en gammeldags tavle-

undervisning. Vi lægger vægt på deltagerorienteret undervisning, 

så vi tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag. Dette vil 

kræve noget af dig. Hvis du ikke bidrager med noget til under-

visningen, ja så bliver den heller ikke så virkelighedsnær, som 
den kunne have været! 

Vi veksler mellem gruppearbejde og fællesundervisning (plenum 

undervisning). Alle kommer til at skulle ”undervise” de øvrige 

deltagere i form af deres fremlæggelse af gruppearbejde. Her 

øver vi kommunikation, og det at skulle ”fordanske/fortolke” en 

aftaletekst (§), som ikke er så let læselig for alle.  

Vi vil provokere dig til at have en holdning og udfordre dig på 

den, da det også er det du skal kunne, som TR, ude på arbejds-
pladsen, for at kunne gøre en forskel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Der er en masse teknikker løbende i uddannelsen, så som refe-

ratteknik, notatteknik og andre som automatisk kommer, når vi 
har emnet, der har brug for en teknik.  

 

Alle moduler er fra kl. 8.00 – 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOA/KLS 

Smallegade 14-18 

2000 Frederiksberg 

Tlf.: 4697 1500 

Mail: kls@foa.dk 
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