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Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016 

Baggrund: 

Et væsentligt omdrejningspunkt i bestræbelserne på at udvikle en ny TR-uddannnelse har været 

HK Stats tillidsrepræsentanter og som baggrund for forslag til nyt indhold og struktur i TR-

uddannelsen, er der gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt 3 grupper af TR. 

Fokus i undersøgelsen har været, at få bekræftet hvilke elementer i uddannelsen som har været 

særligt brugbare for TR i deres virke – og ikke mindst - hvad de har savnet i uddannelsen.   

Derudover har HK Stat haft drøftelser med henholdsvis Finansforbundet og 3F om deres nye TR 

uddannelser og deres erfaringer. Endelig besidder sektoren jo selv – sammen med 

kursusafdelingen - stor viden om læring, pædagogik og metodik m.v. 

På baggrund af denne samlede viden har HK Stat sammensat en ny TR-uddannelse som vi 

forventer vil inspirere flere nyvalgte TR til at tage en faglig grunduddannelse. 

På uddannelsen indgår en række af de allerede kendte indholdselementer fra nuværende TR-

uddannelse, som tillidsrepræsentanterne sætter stor pris på. Som en konsekvens af vores DOF 

tilgang, er fokus vægtet på TRs arbejde med/mod arbejdsgiver, men også et langt større fokus på 

TR´s ageren og inddragelse af  medlemmerne i klubben i det faglige arbejde til daglig. Altså blikket 

på at skabe en faglig aktiv klub. 

Den nye TR-uddannelse vil bestå af 2 obligatoriske grundmoduler, som deltagerne melder sig til 

samtidigt. Det betyder, at deltagerne på modul I og II er de samme – og vi vil tilstræbe, at det også 

er de samme undervisere.  

Det vil give et bedre læringflow m.v. at deltagerne kender hinanden fra start på modul II og vil 

forhåbentlig også bidrage til, at der i endnu højere grad end nu dannes netværk, som TR kan 

bruge i sit daglige virke. I vores spørgeskemaundersøgelsen blandt TR efterlyses dette. 

De obligatoriske grundmoduler kan valgfrit suppleres med en række tilvalgsmoduler fra 1 – 3 

dages varighed. For at ”åbne kursuskataloget” for andre kurser kræves dog specifikt gennemgang 

af de 2 obligatoriske grundmoduler + ”Grundlæggende  kommunikation”,  som er et fælles HK 

kursus på 3 dage. 
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Det 1. grundmodul vil være af 3 dages varighed – og modul 2 vil være på 5 dage. Begge er 

internatkurser på Christiansminde (langt hovedparten af alle internatkurser ligges på 

Christiansminde jf tidligere Hovedbestyrelses beslutning).  Alle 1-dags uddannelsesdage vil blive 

udbudt holdsvis i øst og vest og fortrinsvist sådan, at kurset holdes i de lokale HK afdelinger. 

Diagrammet findes i A4 størrelse på side 5 

TR-uddannelsen er opbygget således: 

Før modul 1 Læse TR-aftalen og lave beskrivelse af klubben 

Modul 1 – 3 dage 

Obligatorisk 

grundmodul 

Præsentation med inddragelse af hjemmearbejdet 

TR rollen – forventninger til TR fra interessenterne – og opgaver 

for TR (SU, aktivt klubarbejde, organisering, forhandling, 

bisidder, håndtering af uorganiserede o.s.v. 

Mine mål som TR? – handleplan for TR/klubarbejdet 

TR´s elektroniske værktøjskasse  

Mellem modul 1 og 2 Hjemmeopgave – knyttet op på akademiuddannelsesmodulet – 

fx organiseret i netværksgrupper 

Modul 2 – 5 dage 

Obligatorisk 

grundmodul  

Klubben i arbejde - Opsamling hjemmeopgave - Forhandling – 

teknik og øvelser – overenskomstkendskab – diverse aftaler og 

lovgivning – forhandlingsøvelser – at holde det gode møde med 

og for medlemmerne – arbejde i klubben med konkrete oplæg og 

forespørgsler -  

Obligatorisk 

grundmodul I

HK Stat

Brug din styrke aktivt i 
SU

HK Stat

Trivsel og 
arbejdsglæde

HK Stat

Finanslov og 
økonomiforståelse

HK Stat

Dette modul giver 
adgang til at deltage i 
øvrige kurser for TR i 

kursuskataloget

HK Danmark

Dit fag - din udvikling -
kompetemceudvikling

HK Stat

Din karriere

HK Stat 

Lønforhandling

HK Stat

Grundlæggende
kommunikation

HK Danmark

Sådan bruger du den 
danske model

HK Stat

Obligatorisk 

grundmodul II

HK Stat
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Besøg af formand/næstformand 

Valgfrit grundmodul 

1 dag 

Brug din styrke aktivt i samarbejdsudvalget – 

Om indflydelse på arbejdspladsen – kun statslige TR 

Valgfrit grundmodul 

1 dag 

Trivsel og arbejdsglæde – fælles med andre HK TR 

Valgfrit grundmodul 

1 dag 

Finanslov og økonomiforståelse – kun statslige TR 

Valgfrit grundmodul 

1 dag 

Dit fag – din udvikling – kompetenceudvikling – om aftaler, fonde, 

arbejdet i klubben m.v. -  kun statslige TR 

Valgfrit grundmodul 

1 dag 

Din karriere – om faget og karriereplanlægning – kun statslige TR

Valgfrit grundmodul 

1 dag 

Lønforhandling – lønsystemet i staten – kun statslige TR 

Valgfrit grundmodul 

3 dage 

grundlæggende kommunikation – om kommunikation mellem 

mennesker og forståelse for hvad der sker i kommunikation. 

Fælles for HK TR 

Modulet skal gennemgås for at ”åbne kursuskataloget” ud over 

grundmodulerne til øvrige kurser 

Valgfrit grundmodul 

3 dage 

Sådan bruger du den danske model – om fagbevægelsen og 

lovgiverne, politiske grundideer, parti programmer m.v. – fælles 

for HK TR 

Alle moduler indgår i TR-grunduddannelsen i henhold til TR-aftalen. (Det tidligere system med 100 

point bortfalder iøvrigt for alle i HK.) 

I tillæg til TR-uddannelsen, vil der blive udbudt et specialmodul med COK som undervisere, hvor 

der vil være opsamling af de elementer som ikke indgår i de obligatoriske grundmoduler – for at 

deltagerne kan blive eksamineret i modulet Personalejura og HR. 

Hvis en TR vælger at gennemgå hele grunduddannelsen incl. alle valgfrie elementer er 

uddannelsen på i alt 20 dage. En TR kan også vælge alene at tage de 2 obligatoriske 

grundmoduler – så er uddannelsen på i alt 8 dage. 

Den nuværende TR-grunduddannelse som indeholder 5 kurser er i alt på 20 dage som internat. 
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Obligatorisk 

grundmodul I

HK Stat

Brug din styrke aktivt i SU

HK Stat

Trivsel og arbejdsglæde

HK Stat

Finanslov og 
økonomiforståelse

HK Stat

Dette modul giver adgang til 
at deltage i øvrige kurser for 

TR i kursuskataloget

HK Danmark

Dit fag - din udvikling -
kompetemceudvikling

HK Stat

Din karriere

HK Stat 

Lønforhandling

HK Stat

Grundlæggende
kommunikation

HK Danmark

Sådan bruger du den 
danske model

HK Stat

Obligatorisk 

grundmodul II

HK Stat
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Der vil hen over efteråret blive arbejdet konkret med de pædagogiske metoder og processer og 

blive udarbejdet undervisermanualer. 

Overgangsordning: 

I forhold til den nuværende TR-uddannelse er der alene behov for at etablere opsamlingskurser af 

Faglig træning. Der er derfor planlagt et par kurser i foråret 2016 som kan uddanne de TR som 

alene har deltaget i ”Faglig indsigt”. 


	TR bilag 1
	TR bilag 2
	TR bilag 3
	TR bilag 5
	TR bilag 4



