






















Vores mål er, at I:
1. Forstår
2. Husker
3. Kan få det til at fungere i praksis

Derfor veksler vi mellem:

Teori & 
erfaring

Gruppearbejde
& præsentation

Dialog & 
diskusion









Samarbejde om 

Samarbejdsaftalen



Samarbejdsaftalen 

sætter rammerne.

Mål: At styrke samarbejdet

Medarbejdere Tillidsrepræsentanter Ledelse

Til gavn for trivsel og produktivitet i virksomhederne



Udfordringer på arbejdsmarkedet:

Globalisering
udfordrer
væksten i 
Danmark

Konkurrence-
evnen skal 
fastholdes

Nye 
teknologier 

indføres hver 
dag

Innovation er 
en nødvendig 

del af 
hverdagen

Mangel på 
faglært 

arbejdskraft

Øget fokus på 
produktiviteten 
og den grønne 

omstilling

Færre job til 
ufaglærte

Store årgange 
på vej til 

pension. Nye 
små årgange 

på vej

Derfor er det daglige samarbejde vigtigt i jeres 

virksomhed!



TekSam tilbyder virksomheder og medarbejdere:

Opstart af samarbejdsudvalg og inspiration til arbejdet i SU

Arbejdet med uddannelse og kompetenceudvikling

Temadage og en årsdag

Hjælp til samarbejdsproblemer

Arbejdet med trivsels og psykisk arbejdsmiljø

Samarbejde om grøn omstilling



Vi er 8 TekSam konsulenter der årligt:

Opstarter ca. 25           samarbejdsudvalg

Afholder 12-15           temadage og en årsdag

Arbejder med trivsel og psykisk arbejdsmiljø og gennemfører 

i den forbindelse bl.a.15-20            trivselsundersøgelser

Og har 130-260        deltagere på samarbejdskurser

Og rådgiver 60-70      virksomheder i konsulenttjenesten

Kommer ud på virksomhederne 2 til 5 gange i forbindelse med en opgave



&
9 medlemsforbund

230.000 medlemmer

Overenskomsterne

Miljø og uddannelse

Internationalt arbejde

Ligestilling og løn

www.co-industri.dk www.di.dk

17.500 medlemsvirksomheder

600.000 medarbejdere

Arbejdsgiverforening

Erhvervsorganisation

Internationalt arbejde

§§ Juridisk rådgivning



Hvordan fungerer kontakten til TekSam?

www.teksam.dk

su@co-industri.dk

www.teksam.dk

http://www.teksam.dk/
mailto:su@co-industri.dk
http://www.teksam.dk/


Forløb ved TekSam bistand
Formøde

Seminar/Workshop

Praktisk

• Afdække behov

• Ønsker

• Udveksler ideer

• Afpasses i forhold til formødet

• Hvad sker der nu?



Seminarer/workshop

Motivation til:

• Efteruddannelse,

• Uddannelses-

planlægning,

• Grøn omstilling,

• Trivsel

• Inspiration til 

arbejdet i SU.

• Arbejdet med det 

psykiske 

arbejdsmiljø.

Strategi:  

Hvor er 

udfordringerne 

her og nu?

Hvad vil 

virksomheden 

arbejde med 

fremadrettet og 

hvilken rolle spiller 

SU?

Fremtid:  

Hvad er udfordringer 

for virksomheden 

3 – 5 år frem, 

og hvilke områder 

kan SU arbejde 

med?

Skræddersyet:  

Seminar/workshop 

ud fra 

virksomhedens 

ønsker


