
 
Grundkursus for TR og AMR i private virksomheder 
Kurset tager udgangspunkt i dine erfaringer fra arbejdspladsen. Du 
lærer, hvordan du kan gribe forskellige problemstillinger og opgaver an, 
så du er i stand til at handle på dine kollegers vegne.  Dermed kan du 
bidrage til en tryggere og mere værdifuld arbejdsplads.  

Indhold  
 TRs og AMRs samarbejdsrelationer mellem ledelse, kolleger, FOA-afdeling og andre FOA-tillidsvalgte  

 Værktøjer og viden om, hvordan et mandat indhentes   

 Egen overenskomst og arbejdstidsaftale 

 Forhandling og aftaler 

 Arbejdsmiljøsamarbejdet/-lovgivning   

 TR- og AMR-vilkår, pligter og rettigheder   

 SU-aftalen og AMO-organisationen  

 Tavshedspligt, ytringsfrihed og loyalitet  

 Ferieloven og ansættelsesbevisloven   

 Mødeledelse, referat- og notatteknik   

 Medlemsorganisering  

 Netværksdannelse  

 Tillidszonen - informationsportal for tillidsvalgte  

 Teori og træning i grundlæggende kommunikation og formidling 

 Intro til TR-/AMR-opgaver og individuel afdækning 

Efter kurset kan du  
 Se de udfordringer, der kan være som repræsentant for kollegerne, og du ved, hvordan et mandat kan 

indhentes.  

 Anvende den viden om de opgaver, der følger med jobbet som TR og AMR, dine rettigheder og pligter, 

og hvordan de udmøntes lokalt.  

 Anvende viden om de aftaler, der er indgået om arbejds- og personaleforhold på arbejdspladsen, så du 

kan indgå i arbejdet omkring lokale aftaler og andet.  

 Danne netværk, og ved hvordan netværk kan bruges konstruktivt i arbejdet som tillidsvalgt.  

 Definere, hvilke opgaver der skal løses i samarbejdssystemet og hvilke, der kræver/fordrer samarbejde 
med arbejdsmiljøorganisationen samt opgaver, hvor TR og AMR samarbejder.  

 Kommunikere om og formidle relevante fagpolitiske forhold til kolleger.  

Varighed  
5+4 dage. Internat. 

Dato 
2. – 6. september 2019 samt 

5. – 8. november 2019. 

Sted 
FOA, Staunings Plads 1, 1607 København V 

Tilmelding 
Allersenest den 3. juli 2019 på mail roskilde@foa.dk eller på tlf. 46 97 19 92 med oplysning om medlemsnr. 

eller fødselsdato samt kursusnr. 2426-19-00-02. 
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