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for nyvalgte tillidsrepræsentanter
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Samarbejdskursus
for tillidsrepræsentanter
Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og der er mulighed for at tilmelde
sig op til 18 måneder efter valget.
Kurset er et tiltag for at forbedre samarbejdet på virksomhederne og ruste
tillidsrepræsentanterne til bedre at kunne medvirke om dialogen i virksomheden
nu og i fremtiden.
Etablering af kurset blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2007, og kurset
er lavet af TekSam, som er et samarbejdsorgan mellem DI og CO-industri. Desuden
indgår Fødevareforbundet NNF i samarbejdet. TekSam hjælper virksomheder og
medarbejdere med samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø.
Kurset er ikke en del af forbundenes TR uddannelse, og kursusindholdet indgår
heller ikke i de almindelige TR kurser.
Kurset er gratis og virksomheden betaler løn og transport.

Kurset hjælper dig til at komme i gang med arbejdet som
tillidsrepræsentant

Generelt
Arbejdsformen veksler mellem oplæg fra undervisere og dine egne konkrete erfaringer. Gennem diskussioner og cases bliver du klædt på til at indgå i samarbejdet
på virksomheden, såvel det daglige samarbejde som det i samarbejdsudvalget.
Du vil også høre mere om, hvordan du og din virksomhed kan trække på samarbejdskonsulenterne fra TekSam.
Underviserne er både TekSam-konsulenter samt eksterne undervisere fra handelshøjskoler og det private erhvervsliv – alle med stor praktisk erfaring.

Spørgsmål
Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Det kan ske til kursussekretærerne på:
tr-kursus@co-industri.dk
eller på tlf.: 33 63 80 22/33 63 80 18

Kurset er på 2 moduler hver af 2 dages varighed.
Kurserne er internatkurser og starter 1. dag kl. 9.00 og slutter
2. dag omkring kl. 16.00, med overnatning imellem dagene.

Kursusindhold

Modul 1
1. dag: Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø
Denne dag behandler vi Samarbejdsaftalen, som danner baggrund for et godt
samarbejde på den enkelte virksomhed, hvor medarbejdernes trivsel og virksomhedens konkurrenceevne er i fokus.
Ligeledes taler vi om, hvordan vi får et godt psykisk arbejdsmiljø, så du og dine
kolleger får den bedst mulige arbejdsplads. Emnet bliver relateret i forhold til
din rolle som tillidsrepræsentant.

2. dag: Produktionsforståelse
Vi tager dig med ind i produktionens verden, hvor du bl.a. kommer til at stifte
bekendtskab med vareflow tankegangen samt produktions- og mandskabsplanlægning. Vi kigger på de problemstillinger, som opstår i produktionsmiljøer, og
på de udfordringer du som tillidsrepræsentant står overfor i den forbindelse.
Særligt virksomhedens konkurrencesituation og de optimeringsværktøjer, der kan
benyttes til at forbedre denne, vil blive behandlet. Vi går således tæt på TQM,
Lean Thinking og OEE metoden og taler, om hvordan du som tillidsrepræsentant
kan kvalificere implementeringsprocessen og dine kollegers motivation for, i
samarbejde med lederne, at sikre din virksomhed i fremtiden.

Du vil på første kursusdag modtage materialer, som skal
bruges på alle kursusdagene, og som du derfor også bedes
medbringe på modul 2.

Modul 2
Regnskabs- og forretningsforståelse
På disse dage ser vi på tal, så du får en forudsætning for bedre at forstå firmaets
regnskab. Vi taler om regnskabsprincipper som status, balance og resultatopgørelse.
Derudover kommer vi ind på forskellige selskabstyper, ejerforhold og hæftelsesformer. Vi lærer også at arbejde med regnskabsanalyse for at få en bedre
fornemmelse for virksomhedens økonomiske situation.
Vi tager udgangspunkt i en case virksomhed. Men dagen afsluttes med, at du
lærer at læse og analysere din egen virksomheds regnskab. Så du på den måde
bliver endnu bedre til dialogen med kolleger og ledelse.
Vi ser også på din virksomheds opbygning. Hvilken situation står din virksomhed i?
Hvad skal vi gøre for at sikre virksomheden den bedste fremtid og udvikling?
Hvilke analyser og teorier kan vi bruge for at forstå og arbejde med strategier?
Hvilke ressourcer og hvilke samarbejdsparter/interessenter er der i virksomhederne? Herunder naturligvis tillidsrepræsentantens og samarbejdsudvalgets
rolle.

Du må meget gerne medbringe en lommeregner på 2. modul
til brug i regnskabsforståelse.

Det siger deltagerne efter kurset:
•

Gode inputs og gode eksempler som kan bruges i det daglige.
Skal anbefales til alle nye TR.
Alle, der ville, havde mulighed for at bidrage.
Kompetente og inspirerende undervisere der kan relatere stoffet til
hverdagen.
Godt kursus, der giver mange gode ting at arbejde med, når man 		
kommer hjem.

Det siger virksomhedernes ledere om kurset:
•

Vi vil gerne have en modspiller, som kan forstå, hvad vi siger.

•

Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanten kan se en sag fra to sider.

•

Jo dygtigere tillidsfolkene er, jo mere ro skaber det på arbejdspladsen.

•

Når det går godt for firmaet, går det også godt for medarbejderne.

•

Det er afgørende, at nye tillidsrepræsentanter får gode værktøjer.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tilmelding
Tilmelding til kurset foregår på www.teksam.dk Her kan du tilmelde dig det kursus, der ligger
tættest på din arbejdsplads eller bopæl på de datoer, du har mulighed for deltagelse. Eller ring til
CO-industri på 33638022/33638018.
Efter din tilmelding
TekSam har besluttet, at CO-industri administrerer kurserne. Omkring 2 uger før kursusstart vil
du modtage en endelig bekræftelse og en deltagerliste. Din arbejdsgiver vil modtage en kopi til
orientering.
Løn
Det er aftalt, at du modtager din løn inklusiv alle faste tillæg fra din arbejdsgiver jf. gældende
overenskomst.
Kørselsgodtgørelse
Kørselsgodtgørelsen dækkes af din arbejdsgiver jf. statens regler og gældende overenskomst.
Hvis du vælger et kursussted, der ikke ligger tæt på din arbejdsplads og bopæl, skal dette aftales
med din arbejdsgiver.
Sygdom
Sygdom og andre afbud meddeles til CO-industris kursussekretær så hurtigt som muligt enten
på tr-kursus@co-industri.dk eller tlf.: 33638022/33638018. Husk også at meddele dette til din
arbejdsgiver.
Uddannelsessteder
Kurserne gennemføres på organisationernes uddannelsessteder eller hoteller fordelt i hele
Danmark.
Se mere om det enkelte kursuscenter på www.teksam.dk
Uddannelsen finansieres af Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond samt 20-øres fonden
mellem DI og Fødevareforbundet NNF.
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