
OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET 

MED NYVALGTE TR



SIDE:

INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE 

TILLIDSREPRÆSENTANTER 

Velkomstpakke 
til nyvalgt TR 

TRUS for 
nyvalgte 

”Kom godt i 
gang” –

(introdag) 

Opfølgning på 
TRUS for 
nyvalgte 

TRUS for 
erfarne TR
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• Indberetning til 

arbejdsgiver sker af 

afdeling.

• Anmeldelse findes på 

intranettet.

• Afdeling bringer 

velkomstpakke på 

generalforsamlingen eller i 

umiddelbar tilknytning til 

denne. 

• Afdeling inviterer til 

TRUS for nyvalgte.

• Holdes senest 4 mdr. 

efter nyvalg.

• Formål med samtalen, 

er at sikre tilmelding til 

TR-uddannelse.

• Afdeling inviterer til 

”Kom godt i gang”. 

Holdes som en 

individuel samtale 

eller i grupper.

• Holdes senest 4 mdr. 

efter nyvalg. 

• Valgfrit om afdelingen 

holder introdage

• Opfølgning sker af  

afdeling, såfremt der er 

aftalt noget i 

konklusionsskemaet. 

• Holdes af afdelingen.

• Tilbud minimum 

hvert 2. år.   



SIDE:

VELKOMSTPAKKE TIL NYVALGTE TR – UDLEVERES AF 

AFDELINGEN – LAGER NR. 440813008.

/ Velkomstbrev (skabelon findes på intranettet)

/ Invitation til ”Kom godt i gang” - introdag (skabelon findes på intranettet)

/ Overenskomst ( ej tilgængelig endnu)

/ TR-aftalen

/ SU-aftalen

/ Håndbog om lønforhandling 

/ På job i Staten 

/ Informationsfolder om TR-portal

/ Den faglige konsulents visitkort

Kan rekvireres som en  samlet velkomstpakke på lageret efter 10. marts.
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TRUS FOR NYVALGTE TR



SIDE:

TRUS FOR NYVALGTE TILLIDSREPRÆSENTANTER –

FORLØB AF SAMTALEN 

TR og faglig konsulent* 
forbereder sig på samtalen 

ud fra samtaleskemaet

Formål med samtalen er at 
skabe relationer mellem den 
nye TR og HK-afdelingen –

og få den nye TR tilmeldt TR 
udddannelsen

Opfølgning  sker 
efterfølgende af faglig 

konsulent

på de punkter der er skrevet i 
konklusionsskemaet
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*Eks hvor faglig konsulent har opgaven



TRUS for 

nyvalgte 

• Hvad var det, som gjorde at du valgte at stille op 

som TR? – og har du tænkt på hvad du gerne vil 

opnå som TR?

• Hvor mange repræsenterer du?

• Hvad tænker du om din udfordring med 

uorganiserede?

• Hvordan vil du inddrage dine medlemmer 

i det faglige arbejde på arbejdspladsen? 

(f.eks. Proces ved lønforhandling, aftaler 

i SU-regi m.m.)

• Hvordan vil du arbejde med din synlighed 

som HK TR?

• Har du hilst på ledelsen? 

• Hvad er dine forventninger til 

jeres samarbejde?

• Hvordan vil du bidrage til at 

skabe gode relationer til 

ledelsen?

• Har du drøftet dine vilkår som 

TR med ledelsen?(TR-tid, 

bestyrelsesmøder, tlf. m.m.) 
• Har du en TR-suppleant/Bestyrelse?

• Hvilke tanker har du gjort dig for at inddrage din 

bestyrelse?

• Har I i klubben talt om roller, forventninger og 

fordeling af opgaver?

• Har du mødt de øvrige TR på arbejdspladsen og 

snakket om deres klubarbejde? 

• Hvad står I overfor af opgaver/udfordringer på 

arbejdspladen som I skal løse? 

• Hvad er din baggrund for at 

påtage dig jobbet som TR?

• Har du været på introdag i 

afdelingen?

• Er du tilmeldt modul 1 og 2 i TR-

grunduddannelsen?

• Gennemgang af TR-udd. Og 

tilmelding(bilag)

• Din forventninger til HK afdeling

• HK´s forventninger til dig som TR:
o Inddragelse af medlemmer

o Ansvar for lokale aftaler

o Synlighed

o Organisering af ikke medlemmer 

på arbejdspladsen

• Din kontaktperson i afdelingen 

Dig som 
tillidsvalgt 

Dig og 
medlemmerne 

Dig og ledelsen

Dig og 
klubbestyrelsen

Dig og din 
kompetence-

udvikling

Dig og HK 

Samtaleskema printes i A3



SIDE:

KONKLUSIONSSKEMA FOR TRUS FOR NYVALGTE

Tema Aftalt aktivitet Hvem skal gøre 

noget?

Tidshorisont

Dig som tillidsvalgt

Dig og medlemmerne

Dig og ledelsen

Dig og 

klubbestyrelsen

Dig og din 

kompetenceudvikling

Dig og HK 
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SIDE:

MATERIALE DER MEDBRINGES TIL SAMTALEN

Materiale der medbringes til TRUS for nyvalgte tillidsrepræsentanter:

/ Fraværsflag til TR´s bord

/ Folder om TR-uddannelse

/ Folder om TR-portal, herunder vise på Ipad hvor handlingsanvisninger, brochure m.m. findes.

/ Tidsskriftssamlere med HK Stat tryk 

/ Brochure:

• Samarbejde med AMR

• Lønforsikring

• Karrieretelefonen

• Velkommen til HK - organisering
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”KOM GODT I GANG”- INTRODAG 

FOR NYVALGTE TR



SIDE:

”KOM GODT I GANG” FOR NYVALGTE TR 1. APRIL 2016
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/ Afdelingerne kører et ”Kom godt i gang” - introkursus i kvartalet for nyvalgte TR. Se ide til 

indhold på dagen på efterfølgende side. 

/ Der sker introduktion til HK og afstemning af forventninger til samarbejdet. 

/ Sikre at vi kommer i kontakt med alle nyvalgte.

/ Giver nyvalgte TR et netværk blandt andre nyvalgte i afdelingens område.

/ Introdatoer fastlægges for et år af gangen. Vigtigt at afholde dagen selv om, der er få 

tilmeldte. 

Overvejelser, hvis der er få nyvalgte TR:

/ AMR og TR-suppleanter kan inviteres med.

/ HK Stat afdeling formiddag og eftermiddag på tværs af sektorerne.  



SIDE:

”KOM GODT I GANG” FOR NYVALGTE TR

Tidsdispon

ering

Indhold Ansvarlig

Formiddag HK´s organisation Afdelingssektorformand

Forventninger til TR

Hvad kan din HK afdeling hjælpe dig 

med? 

TR-uddannelsen 

Eftermiddag TR på arbejdspladsen:

• TR´s rolle 

• SU

• Klubbestyrelse

• Samarbejde med AMR

Faglige konsulenter

Dialog om de problemstillinger, der kan 

være på arbejdspladsen

Kommunikation med medlemmer og 

synlighed på arbejdspladsen, herunder

organisering

TR-Portal og andre TR værktøjer
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SIDE:

FORLØB FOR DEN ENKELTE TR

ÅR Aktivitet Ansvarlig

Nyvalgt Velkomstpakke HK afdeling

Inden 4 måneder efter nyvalg TRUS for nyvalgte TR HK afdeling

Afdelingssektorformand

Inden 4 måneder efter nyvalg ”Kom godt i gang” – introdag 

for nyvalgte TR

HK afdeling

Indenfor de første 12 mdr. 

efter nyvalg

Gennemført de 2 

obligatoriske basismoduler på 

TR-uddannelsen

HK afdeling 

Efter det første år som TR Opfølgning pr. telefon på 

TR´s trivsel og deltagelse på 

TR-uddannelse

HK afdeling 

Efter 2 år Tilbud om TRUS samtale HK afdeling 

Afdelingssektorformand
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TRUS FOR ERFARNE TR



SIDE:

TRUS FOR ERFARNE TILLIDSREPRÆSENTANTER 

TR og 
afdelingssektorformand* 

forbereder sig på samtalen ud 
fra samtaleskemaet

Formålet med samtalen er at 
udbygge samarbejdet og 

introducere TR til det politiske 
arbejde i HK Stat 

Afslutter med at udfylde et 
konklusionsskema

Opfølgning  sker efterfølgende 
af afdelingssektorformand

på de punkter der er skrevet i 
konklusionsskemaet
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*Eksempel hvor 

afdelingssektorformand har opgaven



TRUS

Samtale 

• Hvordan går det med at være TR? 

• Er der tid og rum til dit TR arbejde? – Hvis ikke, 

hvad skal der til for at det lykkes?

• Din største succesoplevelse som TR? 

• Din største udfordring som TR? 

• Oplever du opbakning fra dine 

medlemmer? 

• Hvordan inddrager du dine medlemmer i 

det faglige arbejde på arbejdspladsen? 

(f.eks. proces ved lønforhandling eller 

aftaler i SU)

• Hvordan vil dine medlemmer beskrive dig 

som TR? 

• Hvordan er dit samarbejde med 

ledelsen? 

• Er du medlem af  SU?

• Oplever du at blive hørt, orienteret 

rettidigt, inddraget i beslutninger 

m.m. ?

• Hvordan fungere Bestyrelsen? 

• Deles I om klubbestyrelsesarbejdet? 

• Hvilke aktiviteter har I arbejdet med?

• Har du samarbejde med de øvrige fagklubber? 

• Er der noget særligt vi skal tage fat på sammen? 

• (Fortæl om mulighederne for klubbestyrelseskurser). 

• Hvor langt er du med din TR-

uddannelse? 

• Er der noget du gerne vil være 

bedre til i dit TR arbejde? 

• Har du tænkt på efter- og videre 

uddannelse? 

• Er der noget fra 

uddannelseskataloget, du kunne 

være interesseret i? 

• Får du den hjælp du har brug for? 

Organisering: 

• Hvordan går det med at 

organisere kollegaer?

• Siger du velkommen til nye 

kolleger som TR? 

• Har du kontakt til elever? 

• (Henvisning til værktøjer, pjecer, 

mulighed for klubpjece m.m.) 

Dig som 
tillidsvalgt 

Dig og 
medlemmerne 

Dig og ledelsen

Dig og 
klubbestyrelsen

Dig og din 
kompetence-

udvikling

Dig og HK 

Samtaleskema printes i A3



SIDE:

KONKLUSIONSSKEMA 

Tema Aftalt aktivitet Hvem skal gøre 

noget?

Tidshorisont

Dig som tillidsvalgt

Dig og medlemmerne

Dig og ledelsen

Dig og 

klubbestyrelsen

Dig og din 

kompetenceudvikling

Dig og HK 
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SIDE:

TAL PR. 11. JANUAR 2016 (DASHBOARD)

Afdeling Antal TR Antal faglige konsulenter 

Hovedstaden 274 12

Trafik & Jernbane 57 2

Nordjylland 61 2

Østjylland 71 2

Sydjylland 57 2

Sjælland 56 2

Midtvest 47 1

Midt 38 1
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